
 ىقسعلاو ملعلا تيب ليلسل

 ىنسحلا ىكلاملا ىولع دمحم روتكدلا
 مارحلا دلبلاب فيرشلا ملعلا مداخ

 ةرهاقلا - ةساردلا - ملكلا عماوج راد : رشانلا

 50/5/٠151 نوميلت

 10 0 ا فيا ترن راك كان حلا فما سراج 1



 هس ٠ 0 002

 ا 1

 ححصن لن ابجي

 رشانلا

 ملكلا عماوج راد

 ةساردلا - ىرفعجلا حلاص خيشلا ش ٠

 ةرماقلا





 هلآ ىلعو دمحم انالومو انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 . نيعمجا ملسو هبحصو

 تيقتلا مارحلا هللا تيب مرح ىفو ةمركملا ةكم مارحلا هللا دلب ىف

 محرل ةلص ىكلاملا ىولع نب دمحم خيشلا ةيعادلا مامالا ةليضف عم

 عماجلا مامإ ىرفعجلا حلاص خيشلا ىدلاو عم ملعلاو ةدوملاو ةقادصلا

 هتجح ةوقو هنايب نسحو هملع ريزغ نم اهيف انعتما ةسلج ىفو رمزألا
 نم باتكلا ىف امل (ححصت نأ بجي ميهافم) هباتك ةعابط ىف هتنذاتسأف

 هللا هبهو امب نيدحاجلاو نيركنملا ىلع درلا ىف ةصاخ ةدئافلا ميظع

 نيحلاصلاو ءايلوألاو هتيب لهأو هيبن نع دوزلاو هلل ةوعدلل هفقوا ملع نم
 هللا ىلص هللا لوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك ةوعدب نيلماعلا ءاملعلاو
 ةجحلا ةلاصاو ةملكلا قدص نم هيلع هب هلا حتف امب ملسو هلاو هيلع

 هتوعدو هتلاسرل ًاددم هتعابط ىلع اروكشم خيشلا ق قفاوف  قحلا قطنمو

 خيشلا ةقفاومب  ملكلا عماوج راد ىظحت نا ميظع فرشل هنإو

 . ةردانلا ةغلابلا ةجحلا هذه ةعابطب اهل هميركتو

 ةحصلا بوث ةيعادلا خيشلا ىلع ميدي نأ لجو زع هللا ىلإ ءاعدلاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ دييأتلاو رصنلاو قيفوتلاب همركيو

 ىرفعجلا حلاص ىنغلا دبع
 ملكلا عماوج راد بحاص

 ةرهاقلاب عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل
 ىرفعجلا حلاص خييشلا عراش ١

 ةرهاقلا - ةساردلا -



 #* ميحرلا نمحرلا هللآ مسب #

 نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجأ هبحصو هلأ ىلعو دمحم انديس

 . دلعبامأ

 اهمظعأو اهلجأ « ةريثك معنب انيلع معنأ ىلاعتو هناحبس هللا نإف

 اهيف عتمتن ىتلا نمألا ةمعن اهنمو . ةمعن نم اهب مركأ « مالسإلا ةمعن

 قيبطت ةمعن اهنمو « دالبلا هذه عوبر ىف نانئمطالاو ةنيكسلاو نامألاب

 هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ مكاحتلاو دودحلا ةماقإب ةيمالسإلا ةعيرشلا

 نيذلا ماكحلا لضفب مث هللا لضفب كلذو « لَك هللا دبع نب دمحم

 مهقفو نيذلاو 3 نيفيرشلا نيمرحلا دالب دالبلا هذهل ةامح هللا مهلعج

 ةياعرلاو ةسارحلا ةنامأب مايقلاب مهفرشو نيمرحلا نيذه ةمدخل هللا

 . كلذ ليبس ىف مهدهج اولذبف امهل ظفحلاو
 ىفولا صلخملا بعشلا اذه ءانبأ ىف نوعلا هللا دمحب اودجوو

 ىف ةمذلا ىعرو قحب دهعلا ظفحو . قدصب ةعيبلا ىطعأ ىذلا

 نوفوم ةمذلا كلتبو نومئاق دهعلا كلذ ىلع نحنف « ةبيغلاو روضحلا

 نأل . ىوبنلا انجهنمو ةيفلسلا انتديقعو . ىفاصلا انناميإ نم اقالطنا

 رابخإب كرش لك نم ةملاس سجر لك نم ةرهاط هللا لضفب دالبلا هذه

 : لاق ذإ ِلكك هللا لوسر

 .. « برعلا ةريزج ىف نانيد عمتجي ال 0

 :لاقو

 ةريزج «  مكتريزج ىف دبعي نأ سيأ دق ناطيشلا ناد

 . برعلا



 : لاقو

 . «دبعي انثو ىربق لعجت ال مهللا »

 : لاقو 3 ( باجتسم هؤاعدو )

 ىنأ امأ . . هللاب كارشإلا ىتمأ ىلع فوختأ ام فوخأ نأ »
 الامعأ نكلو « ًانثو الو رمق الو ًاسمش نودبعي لوقأ تسل
 . « ةيفخ ةوهشو هللا ريغل

 . دمهزلا باتك ىف هجام نبا هاور

 ذالمو هلهأ عجرمو ناميإلا لقعم دالبلا هذه نأ ربخأ دقو اصوصخ

 زرأت امك ةئيدملا ىلإ زرأيل ناميإلا نأ » : لاق ذإ هتلمح

 ىلإ زرأيل ناميإلا نإ ةياور ىفو .. «اهرحج ىلإ ةيحلا
 . زاجحلا

 خيسرت ىلع مهدهع ةيادب ذنم اهماكحو دالبلا هذه ةمئأ لمع دقلو

 موحرملا ةلالج نم ءادتبا سانلا بولق ىف كلذ تيبثتو ىناعملا هذه

 قراوفلا لازأو ةملكلا عمجو ةريزجلا دحو ىذلا زيزعلا دبع كلملا

 أدبم مهعمجي نيباحتم سانلا شاعف ةيرصنعلا زجاوحلا مدهو ةيبصعلا

 . هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ةيار 2 ةدحاو ةيار مهثعش ملتو دحاو

 . مهبراشم تعونت وأ مهؤارأ تفلتخا نإو أدبملا اذه ىلع اوشاع

 نكلو « مزال ءافولاو . قداص دهعلاو . دحاو ءالولاو دحاو لصألاف
 ىف اوديصي نأ نوبحي بناجألا ءالمعلاو ءالخدلا نم نيلفطتملا ضعب

 نيذلا ءاءربلا نوسبليو ةنتفلا نوعيشيو ةروصلا نوهوشيف ركعلا ءاملا

 رخآ اباب نوحتفي اذهب مهو رشلا ةداراو ءوسلا بوث قافنلا نوفرعي ال
 نكلو .٠ هنع ةلفاغ ىه ام ىلإ راظنألا نوهجويو هنع ىنغ ىف نحن

 رظنلاو لقعلا لهأ انماكح ىف نظلا نسحو هللا ىف ةقثلا نإف ؛ سأب ال
 نم ةنتفلا ةاعدو ةاشولا لاوقأب اوذخأي ال نأب سوفنلا ىف ةنينأمطلا ثعبي

 . نيملسملا ةملك قيرفت الإ مهل مه ال نيذلا

 هك



 ةديقعلا ىمحت ىتلا ةينسلا ةلودلا هذه لظ ىف انناو ًاصوصخ
 ةلود لظ ىف اهيلإ ةوعدلاو اهرشنل اهدهج لذبتو ةيفاصلا ةحيحصلا
 ثحبلا ىلع عجشتو هيلإ ةاعدلاو هتلمحو ملعلا رصنت ىتلا ديحوتلا
 ىأ نمو ناديم ىأ ىلعو ناك لاجم ىأ ىف فيظنلا هيزنلا ىملعلا

 « ةيخسلا زئاوجلا مهل مدقتو . هلهأ كلذ ليبس ىف مركتو . ةهج

 مأ نييدوعس « نيملسم ريغ مأ نيملسم اوناكأ ءاوس . ةعيفرلا ةمسوألاو
 ثوحبلا وأ ةيمالسإلا ةوعدلا لاجم ىف ءاوس دح ىلع نييذوعس ريغ
 ثحبلاو . هدحو ملعلاو ملعلا وه سايقملا نأل ةيقيبطتلاو ةيملعلا
 ريونتو . لوقعلا لقص ىلع لمعت فقوملا اذهب ىهو .هدحو
 رطاوخ ىف شيجت ىتلا ميهافملا نع ةربعملا راكفألا ىقالتو . رئاصبلا
 . مهسوفن ىف دجاوتتو . مهبولق ىلع ضيفتو نيثحابلاو ءاملعلا
 ليبس ىوقأ اذه نأ كش الو « ةملكلاب ريبعتلل ارسيم ليبسلا نودجيف

 ءانب ىف ساسألا وه ءالجلاو حوضولا نأل هتابثإو قحلا راهظإل
 ىتلا ميهافملا نع ريبعتلاب الإ اذه متي الو « هئانبأ محالتو « عمتجملا

 . ةيعامتجاو ةيمالسإ ةيضق ىأل ةبسنلاب اهاريو ناسنإلا اهب سحي

 ةوعدلا ىف عبتت نأ ىغبني ىتلا لوصألا لجأ نم ىه ةدعاقلا هذهو
 رصبتلاو رظنلل هئادعأل ةصرفلا مالسإلا ىطعأ دقل . مالسإلا ىلإ

 : لاقف

 عمسي ىتح هرجأف كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإو »
 ْ . « هللا مالك

 سفن ىف ناهرب وأ موهفم وأ ضارتعا ىأ ءادبال ةصرفلا ىطعأو
 : لاقف دناعملا ضراعملا

 . « نيقداص متنك نإ مكناهرب اوتاه لق »

 نيدرفنم ةرات نيدلا رمأ ىف اوركفتيو اورظني نأ نيكرشملا نم بلطو
 ةقيقح ىف رواشتلل تاودنلاو سلاجملا دقعب كلذو . نيعمتجم ةراتو

 ءالد



 مكظعأ امنإ لق » : لاقف ٍخلكيك دمحم ىعادلا ةقيقحو نيدلا
 مكبحاصب ام او ركفتت مث ىدارفو ىنثم هلل اوموقت نأ ةدحاوب
 .« ةلج نم

 ملكتيو مدقتيل دناعملل ةقثلا ىطعأ هنأ كلذو اذه نم مظعأو لب
 همهف هلو لقعي نأ دبالف هلقع هل ىح نئاك هنأبو هعقومبو هسفنب سحيو

 ةرمث هنم عمسن نأ دبال مهفتلاو لقعتلا اذه دعبو . مهفي نأ دبالف

 ىف وأ ىده ىلعل مكايإ وأ انإو » : ىلاعت لاقف همهف ةرمثو هلقع
 . « نيبم لالض

 نيلطبملا نيكرشملل لوقي نأ ِةِكي ًادمحم هيبن ىلاعت هللا رمأ اذكه.
 لادجلا دنع ةربتعم ةديقع الو حيحص مهل نيد ال نيذلا نيلاضلا

 ىلع انأ نوكأ نأ امإو « متنأ وأ ىده ىلع انأ نوكأ نأ امإ . ةشقانملاو

 ةيمالسإلا اياضقلا ضعب نع ميهافملا هذه مدقأ قلطنملا اذه نمو

 تقفتا هنإ لوقي نأ دحأ عيطتسي ال ىتلاو ءاملعلا نيب اهيف فلتخملا

 . ةدحاو ةملك ىلع اهيف ءاملعلا ءارأ

 ةساردلل نيثحابلاو ءاملعلا ىدي نيب اهعضوو اهراهظإ نم دبالو
 نإو هديدستو هللا قيفوت نم كلذو هلل دمحلاف اباوص تناك نإف . رظنلاو
 حيحصتو ةقيقحلا نايبل كلذو . ىداهتجابو ىنم هنإف أطخ تناك

 باوصلا ىخوتو حالصإلا الإ كلذ ءارو نم انل سيلو ةماعلا ميهافملا

 ديسلا الإ هيلع دريو هنم ذخؤي انم لكو ءىطخنو بيصن ربشب اننأل

 باتك لكو . ىحوي ىحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني ال ىذلا موصعملا
 الإ بيذهتلاو حالصإإلاو ليدبتلاو رييغتلاو ناصقنلاو ةدايزلل لباق
 ىعدا نمو . هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا باتكلا

 . رتمم رتفم وهف كلذ ىوس



 ةلداجملل وأ ةارامملل ملعلا ملعتي نمم نوكن نأ نم هللاب ذوعن نحنو

 رباكي وأ ءاهفسلا هب ىراميل ملعلا بلط نم ) : كي لاقامك
 . ( رانلا هللا هلخدأ هيلإ سانلا هوجو هب فرصي وأ ءاملعلا هب

 . ىذمرتلا هاور

 انأو . ةعجارملاو حالصإلل لباق . بتكلا نم هريغك اذه انباتكو

 ام رخآ ىف لوقأو . كلذب هفلؤأ باتك لك ىف فرتعأ هللا لضفب
 نمف اباوص ناك نإف هتبتك اميف دادسلاو قيفوتلا هللا لاسأ ىنإ : بتكأ

 نأ هيلع علطي نمموجرأو . ىداهتجاو ىسفن نمف أطخ ناك نإو « هللا
 . ىئاطخأ ىلع ىنلدي نأو ىندشري

 لصح اذإف « نوبتكي اميف اضعب مهضعب عجاري نولازي ال ءاملعلاو
 ىف هل ناك اذإ الإ . ربكتسم الإ هب ذخألا نع فقوتي ال اضرلاو عانقإلا

 هل سمتلي مل نإ هنإف . ليلد ةهبش وأ ليلد وأ رظن ةهجو وأ ليوأت كلذ

 ةروصب ءاملعلا نيب راوحلاو . هنع تكسي نأ رمألا ىف ام لقأف رذعلا

 نآل لجو زع هللا ىوقتو عرولاو مهافتلا حورو ةيعوضوملاب زيمتي ةصاخ
 ذخألاو لجو زع هللا مراحم نع دوذلاو هيجوتلاو ةيعوتلا اعيمج مهدئار

 زع هللا لأسأ ىنإو . ءايبنألا ةثرو مهف ءريخلا هيف ام لكل سانلا ديب

 . ليبسلا ءاوس انيدهي نأو للزلا رداصم انبنجي نأ لجو

 .. قيفوتلا هللابو بيجم عيمس هنإ

 ىتنسحلا ىكلاملا ىولع نب دمحم





 باتكتكلا جهد

 : ىتآلاك باوبأ ةثالث ىلع باتكلا اذه انلعج دقو اذه

 : لوألا بالإلا

 ليلضتلاو ريكفتلا سيياقم داسف نايب اهيفو ةديقعلا ىف ثحابم
 ْ . مويلا

 : ىناثلا ابيلا

 ةقيقحو ةوبنلا ةقيقحو 85 ىبنلا صئاصخ اهيفو . ةيوبن ثحابم
 . هراثاو ِةْلك ىبنلاب كربتلا موهفمو ةيرشبلا

 : ثلاثلا اببلا

 ةيوبنلا ةرايزلا ةيعورشمو ةيخزربلا ةايحلا نايب اهيفو ةفلتخم ثحابم
 . ةينيدلا تابسانملاو دهاشملاو راثآلا نم اهب قلعتي امو
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 لوألا بابلا
 ةديقعلا ىف ثحابم

 مويلا ليلضتلاو ريفكتلا سيياقم داسف نايب اهيفو





 ريفكتلاب ةفزاجملا نم ريذحتلا

 ىتلا بابسألا ةقيقح مهف ىف هللا مهحلصأ  سانلا نم ريثك ءىطخي

 نوعراسي مهارتف , رفكلاب مكحلا هيلع بجوتو مالسإلا ةرئاد نع اهبحاص جرخت
 هجو ىلع نيملسملا نم قبي مل ىتح ةفلاخملا درج رفكلاب ملسملا ىلع مكحلا ىلإ

 مهتين لعل لوقنو « نظلل انيسحت رذعلا ءالْوَغ سملتن نحنو « لياقلا الإ ضْأل

 بجاو نأ مهتاف نككلو « ركتملا نع ىبنلاو فورعملاب رُمألا بجاو عفاد نم ةنسح
 ذإو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلا نم هئادأ ىف دب ال ركنملا نع ىبنلاو فورعملاب رمألا

 ىلإ عدأ# : ىلاعت لاق ؟ نسحأ ىه ىتلاب نوكت نأ بجي ةلداجملا رمألا ىضتقا

 ىعدأ كلذو .. 4نسحأ ىه ىتلاب مهداجو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس

 . ةقامحو أطخ هتفلاخمو لومأما ىلع لوصحلل برقأو ”لوبقلا ىلإ

 رشنيو همراحم بنتجيو « هللا ضئارف ىدّؤيو « ىلصي املسم توعد اذإف

 كفالخ ىلع وه هاريو اقح هارت رمأ ىلإ . هدهاعم ممقيو « هدجاسم ديشيو « هتوعد
 هتيمرف كيأر ىف كعواطي ملف اراكنإو ارارقإ اميدق فلتخم ءاملعلا نيب هيف ىأرلاو

 هللا هنع كابن ْاَدإ ًارمأ تيتأو « ءالكن ةميظع تفراق دقف كيأرل هتفلاخم درجم رفكلاب

 . ىنسحلاو ةمكحلاب هيف ذخألا ىلإ كاعدو

 ىلع عامجالا دقعنا دقو : دادحلا روهشم دمحأ ديسلا مامإلا ةمالعلا لاق

 كرش وأ العو لج رداقلا عناصلا ىفن هيف امب الإ ةلبقلا لهأ نم دحأ ريفكت عنم

 وأ ةرورضلاب نيدلا نم ملع ام راكنإ وأ ةوبنلا راكنإ وأ ليوأتلا لمتحي ال ىلج

 . نيدلا نم ةرورض هيلع عمجم وأ رتاوتم راكنإ

 هللا ىلص دمحمب ةلاسرلا متخو تاوبنلاو ديحوتلاك ةرورض نيدلا نم مولعملاو
 ء هدحاج رفكي رانلاو ةنجلاو ءازجلاو باسحلاو رخآلا مويلا ف ثعبلاو ملسو هيلع
 هنإف مالسإلا ف دهع ثيدح ناك نم الإ هب لهجلاب نيملسملا نم دحأ رذعي الو

 . هدعب رذعي ال هنإف هملعتي نأ ىلإ رذعي

 ه 5١6



 مهلثم عمج نع بذكلا ىلع مهوطاوت نمْوي عمج هيوري ىذلا ربخلا رتاوتملاو
 : ثيدحك دانسإلا ثيح نم اما

 : رانا نم ةدعقم وصيف ادمعم لع بذك نمو

 . 0 ! لب لل جاحم لب ةقبط نع ةقبط ةفاكلا نع ةفاكلا هاقلتو اظفحو ةوالتو ًاسرد

 ىلإ ةوبنلا رصع نم ءىش ىلع لمعلا رتاوتك ثراوتو لمع رتاوت نوكي دقو
 نكل اداحا اهضعب ناك نإو اهتادرفم نإف تازجعملا رتاوتك ملع رتاوت وأ « نآلا
 . ملسم ناسنإ لك ملع ىف ًاعطق رتاوتم اهنم كرتشملا ردقلا

 « ريطخ رمأ اهانيب ىتلا نطاوملا هذه ريغ ىف رفكلاب ملسملا ىلع مكحلا نإو ]
 . (اهدحأ اهب ءاب دقف رفاك اي هيحأل لجرلا لاق اذإ) ثيدحلا ىفو

 . ةريره ىلأ نع ىراخبلا هاور
 . هبجراختو رفكلا لخادم ةعيرشلا رونب فرع نم الإ هرودص حصي الو

 . ءارغلا ةعيرشلا مكح ىف ناميإلاو رفكلا نيب ةلصافلا دودحلاو

 نيفيو تبشت نود ناظملاو ماهؤألاب ريفكتلاو ناديملا اذه ىف ضكرلا ناسنإ ىأل زوجي الف

 . ليلقلا الإ ضألا هجو ىلع ملسم قيي مثو حطبألاب اهليس طلتخا الإو نيتم ملعو
 ىفو « نيتداهشلاب رارقالاو ناميالا عم ىصاعملا باكتراب ريفكتلا زوجيال اك

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاق هنع هللا ىضر سنأ نع ثيدحلا
 هرفكن ال هللا الإ هلإ ال : لاق نمع فكلا ناميإلا لصأ نم ثالثد

 نأ ىلإ هللا ىشعب ذنم ضام داهجلاو . لمعلاب مالسإلا نع هجرخن الو بنذب
 ناميإلاو لداع لدع الو رئاج روج هلطيي ال لاجدلا ىتمأ رخآ لتاقي

 . (دواد وبأ هجرخأ) .. «رادقألاب
 نم ريفكتلا ىبضتقي ام اوُلصف : انل ليق ول : لوقي نيمرحلا مامإ ناكو

 كردملا ديعب اذه نإف عمطم ريغ ىف عمط اذه : انلقل ,. ىضتقي ال امم تارابعلا

 لصحتي مل قئاقحلا تايابنب ظحي مل نمو ديحوتلا لوصأ نم دمتسي كلسملا رعو
 ٠ . قئاثو ىلع ريفكتلا لئالد نم

 اهمنايب قباسلا نطاوملا ريغ ىف ريفكتلاب ةفزاجملا نم ريذحتلا لك رذحن كلذل
 . ريصملا هيلإو ليبسلا ءاوس ىلإ ىداحلا هللاو ريطخ دج هنأل

 هاك



 افقوم ناديملا اذه ىف هللا همحر باهولادبع نب دمحم خيشلا فقو دقو

 ليكي مث . هيلع بوسحمو هيلإ بوسنم هنأ ىعدي نمم ريثك هركنتسي دق « اميظع
 دمحم خيشلا وه اهو « هتركف ذبنو هتقيرط فلاخ نم لكل افازج ريفكتلاب مكحلا

 تاماافسلاو تاههافتلا هذه نم هيلإ بسني ام لك ركني باهولادبع نبا

 : لاق ميصقلا لهأل ةهجوملا هتلاسر ىف هتديقع نمض لوقيف تاءارتفإلاو
 تلصو دق ممحس نب ناميلس ةلاسر نأ ىنغلب هنأ مكيلع ىفخي ال مث

 .لجرلا نأ ملعي هللاو , مكتهج ىف ملعلل نيمتنملا ضعب اهقدصو اهلبق هنأو مكيلإ
 . ىلاب ىلع اهيتكأ تأي ملو اهلقأ مل ارومأ يلع ىرتفا
 ةئاّتس نم سانلا نإ : لوقأ ىفإو « ةعبألا بهاذملا بتك لطبم ىفإ : هلوق : اهنمف

 : لوقأ ىفإو , ديلقتلا نع جراخ ىفإو « داهتجإلا ىعدأ ىفإو « ءىش ىلع اوسيل ةدس
 رفكأ ىإو ٠ نيحلاصلاب لسوت نم رفكأ ىفإو « ةمقن ءاملعلا فالتخا نإ

 هللا لوسر ةبق مده ىلع ردقأ ول : لوقأ ىفإو . قلخلا مركأ اي : هلوقل ىريصوبلا

 « بشخ نم ابازيم ال تلعجو اهبازيم تذحأل ةبعكلا ىلع ردقأ ولو « اهتمده هَ
 رفكأ ىفإو « امهيغو نيدلاولا ربق ةرايز ركنأ ىفإو « ِهَُع ىبنلا ربق ةرايز مرحأ ىفإو
 تاريخا لئالد قرحأ ىفإو « ىبرع نباو ضرافلا نبا رفكأ ىنإو « هللا ريغب فلح نم

 . نيطايشلا ضور هيمسأو  نيحايرلا ضورو
 هلبقو « «ممظع ناتهب اذه كناحبس# : لوقأ نأ : لئاسملا هذه نع ىناوج

 « نيح اصلا .بسيو « ميرم نب ىسيع بسي هنأ ملسو هيلع هللا لص ادمحم تبب نم

 بذكلا ىرتفي امنإ» : ىلاعت لاق . روز لوقو , بذكلا ءارتفاب مهبولق تبباشتف

 نإ : لوقي هنأب ملسو هيلع هللا لص هوتبب « ةيآلا هللا تايآب نونموي ال نيذلا

 انم مهل تقبس نيذلا نإ : كلذ ىف هللا لزنأف « رانلا ىف اريزعو ىسيعو ةكئالملا

 هاالم



 . «نودعبم اهنع كلوأ ىنسحلا
 مامإلا خيشلا تافلّؤم ةعومجم نمض ةيصخشلا لئاسرلا نم ىلوألا ةلاسرلا رظنأ

 ) ص سماخلا .مسقلا)

 عضوملا يف خيشلل ىرخأ ةمهم ةلاسر

 زم ملاع يديوسلا ىلإ باهولادبع نب دمحم خيشلا اهلسرأ ةلاسر هذه
 هذهب هباجأف « هيف سانلا لوقي امع هلأسو ًاباتك هل لسرأ دق ناكو « قارعلا لهأ

 : اهيف لاق : ةلاسرلا

 يننأ : متلق امم هيرتفي نأ نع الضف هيكحي نأ لقاعلا ىحتسي امب ناتببلا ةعاشإ نإ

 لهو : لقاع لقع يف اذه لخدي فيك ابجعايو . ينعبتا نم الإ سانلا عيمج رفكأ
 . ؟ ملسم اذه لوقي

 تاريخلا لئالد ينو « اهتمدهل ِهتَع يبنلا ةبق مده ىلع ردقأ يننأ ول : متلق امو

 « ناتببلا نم اذهف « ناك مظنلا أب ِهَُع يبنلا ىلع ةالصلا نع ىبنأو « هتمرحو
 . هللا باتك نم لجأ هبلق نم ّنظي ال ملسملاو

 نم رفكأ يننأ : متلق امو : هللا همحر لاق باتكلا سفن نم 54 ةفيحص يفو

 يبنلا ربق ةرايز ركنأو . قلخلا مركأاي : هلوقل يريصوبلا رفكأو , نيحلاصلاب لّسوت
 . هللا ريغب فلح نم رفكأو , مهييغو نيدلاولا روبق ةرايز ركنأو « هع
 . ميظع ناتهب اذه كناحبس : لوقأ كلذ ىلع يباوج

 .- خيشلا تافلّؤم ةعومجم نم 77 ص ةيصخشلا لئاسرلا - سماخلا مسقلا رظنأ



 رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابس

 ملسملا بابس ناكو ةمّرحم مهتربادمو مهتعطاقمو نيملسملا ةهارك نأ ملعإ

 . لحتسا اذإ ارفك هلاتقو اقوسف

 هتيرس ىف هنع هللا ىضر ديلولا نب دلاخ ثيدح بابلا اذه ىف اعدار ىفكو

 اوملسأ : مهل لاققف « هوقلت مهيلإ ىهتنا املف « مالسإلا ىلإ مهوعدي ةيذج ىنب ىلإ
 ام هللاو ال : اولاق ء اولزناو مكحالس اوقلاف : لاق « نوملسم موق نحن : اولاقف «

 الف دلاخخ لاق . كعم نمل الو كل نينماب نحن ام لتقلا الإ حالسلا عضو دعب

 . موقلا ةيقب تقرفتو مهنم ةقرف تلزنف اولزنت نأ الإ مكل نامأ

 مأ ؟ نوملسمأ : ىأ متنأ ام مهل لاقف « هوقلتف موقلا ىلإ دلاخ ىبتنا ةياور ىو

 انينبو ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب انقدصو انيلص دق نوملسم : اولاق ؟ رافك
 : اولاقف « انملسأ : اولوقي نأ اونسحي مل هظفل ىفو « اهيف انذأو انتحاس ىف دجاسملا

 برمعلا نم موق نيبو اننيب نإ : اولاق ؟ مكيلع حالسلا لاب امف لاق « انأبص انأبص

 « اوعضوف حالسلا اوعضف : لاق « حالسلا انذخأف مه اونوكت نأ انفخف ةوادع

 رحسلا ناك املف هباحصأ ىف مهقرفو اضعب فتكف مهضعب رمأف اورسأتسا: لاقف

 مهعم ناك نم ملس ونب لتقف « هلتقيلف ريسأ هعم ناك نم : دلاخ ىدانم ىدان

 ىلص ىبتلا غلب املف مهارسأ اولسرأو « مهنع هللا ىضر راصنألاو نورجاهملا عنتماو
 لاق . دلاجني عنص امم كيلإ أربأ ىنإ مهللا : لاق , دلاخخ لعف ام ملسو هيلع هللا

 . نيترم كلذ

 دايقنالا مدعو ةفنألا ليبس ىلع كلذ اولاق مهنأ مهف ًادلاخ نأ لاقي دقو

 ' تبشتلا مدعو ةلجعلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيلع ركنأ انو مالسإلا ىلإ

-194- 



 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو , انأبص مهوق نم دارملا ملعي نأ لبق مهرمأ ىف

 ىلع هللا هلس هللا فويس نم فيس ديلولا نب دلاخ ةريشعلا وخأ هللادبع معن

 . نيقفانملاو نيرفاكلا

 ىراخبلا هنع هاور اميف هبح نباو هللا لوسر بح ديز نب ةماسأ ةصق كلذكو

 هللا ىلص هللا لوسر انثعب : لوقي ديز نب ةماسأ تعمس : لاق نايبظ ىلأ نع

 راصنألا نم لجرو انأ تقحلو مهانمزهف موقلا انحبصف « ةقرحلا ىلإ ملسو هيلع
 هتنعطو هنع ىراصنألا فكف « هللا الإ هلإ ال : لاق هانيشغ املف « مهنم الجر

 : لاقف , ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا غلب انمدق املف « هتلتق ىتح ىحبرب

 لاز امف . اذوعتم ناك : تلق « هللا الإ هلإ ال : لاق ام دعب هتلتقأ ! ةماسأاي

 لوسر نأ ىرخأ ةياور ىفو « مويلا كلذ تملسأ نكأ مل ىنأ تينمت ىتح اهرركي

 بذاك مأ قداصأ ملعتف « هبلق ىلع تققش الأ : هل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ادحأ لتاقأ ال : ةماسأ لاق

 ؟ مه رافكأ قرفلا نم هل نيفلاخلا نع  هنع هللا ىضر يلع لثس دقو

 نيقفانملا نإ .. ال : لاقف ؟ مه نوقفانمأ : ليقف « اورف رفكلا نم مهنإ « ال : لاق

 ؟ مه ءىش ىأ : ليقف « اريثك هللا نوركتي ءالؤهو « اليلق الإ هللا نوركذي ال

 . اوُمصو اومعف ةنتفلا مهتباصأ موق : لاق
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 قولخلا ماقمو قلاخلا ماقم

 ١ ناميالاو رفكلا نيب لصافلا دحلا وه قولخنلاو قلاخلا ماقم نيب قرفلا نإ

 . هللاب ذايعلا» رفك دقف نيماقملا نيب طلخ نم نأ دقتعنو
 اصوصخو بابلا اذه ىف درت ًارومأ كانه نكلو « ةصاخلا هقوقح ماقم لكلو

 رشبلا نم هريغ نع هزيمت ىتلا هصئاصخو ملسو هيلع هللا لص ىبنلاب قلعتي اميف
 فعضو موقع رصقل سانلا ضعب ىلع هبتشت دق رومألا هذه مهيلع هعفرتو
 اهباحصأ ىلع رفكلاب مكحلا ىلإ نوردابيف . مهمهف ءوسو مهرظن قيضو مهريكفت
 قلاخلا ماقم نيب اطيلخت كلذ ىف نأ مهنم انظ مالسإلا ةرئاد نع مهجارخإو

 ىلإ أربن اننإو . ةيهولألا ماقم ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ,ىبنلا ماقمل اعفرو « قولخملاو

 . كلذ نم ىلاعتو هناحبس هللا

 ىلص هلوسرل بجي امو « ىلاعت هلل بجي ام فرعن ىلاعت هللا لضفب اننإو
 هلوسرل قح ضحم وه امو ىلاعت هلل قح ضحم وه ام فرعنو « ملسو هيلع هللا
 ةيبوبرلا صئاصخب هفصو دح ىلإ لصي ءارطإ الو ولغ ريغ نم ملسو هيلع هللا ىلص
 ةطلسلاو [ىلاعت هللا نود] ىلالقتسالا رضلاو عفنلاو ءاطعلاو عنملا ىف ةيهولالاو
 لالجلاو ء. لامكلاب درفتلاو ريبدتلاو كلملاو قلخلاو ةلماشلا ةنميهلاو ةلماكلا

 . اهبتارمو اهلاوحأو اهعاونأ فلتخمب ةدابعلاب درفتلاو سيدقتلاو
 بوبحم اذهف « هب قلعتلاو هتعاطو هتبحم ىف ىلاغتلا ىنعي ىذلا ولغلا امأ

 : ثيدحلا ىف ءاج ا بولطمو
 ٠ ميرم نبا ىراصنلا ترطأ أك ىنورطت ال « .

 ولو . دومحم وه كلذ ىوس امب هيلع ءانثلاو هيف ىملاغتلاو هءارطإ نأ ىنعملاو
 اذه نأ مولعمو الصأ هحدمو هئارطإ نع ىبنلا وه دارملا ناكل كلذ ريغ هانعم ناك

 هيلع هللا ىلص ىبنلا مظع ىلاعت هللا نإف , نيملسملا ف لهاج لهجأ هلوقي ال
 ىلاعت هللا همظع نم مظعن نأ انيلع بجيف « مظعتلا عاونأ ىلعأب نارقلا ف ملسو
 هللا محرو ةيبوبرلا تافص نم ءىشب هفصن ال نأ انيلع بجي معن .. هميظعتب رمأو

 : لاق ثيح لئاقلا
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 مكتحاو هيف احدم تعش امب مكحاو :: مهيبن ىف ىراصنلا هتعدا ام عد

 ٠ رفكلا نم ءىش ةيبوبرلا تافص ريغب ملسو هيلع هللا ىلص هميظعت ىف سيلف
 هللا مهمظع نم لك اذكهو , تابرقلاو تاعاطلا مظعأ نم كلذ لب « كارشإلاو
 ةككئالملاكو « نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص نيلضرملاو ءايبنألاك ىلاعت
 هللا رئاعش مظعي نمو كلذ# : ىلاعت هللا لاق « نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو

 هل ريخ وهف هللا تامرح مظعي نمو كلذإ» : ىلاعت لاقو . #بولقلا ىوقت نم اهنإف
 . © هبر دنع

 اهنإف . مالسلا هيلع ميهاربإ ماقمو دوسألا رجحلاو ةمظعملا ةبعكلا كلذ. نمو
 رجحلا ليبقتو ناعلا نكرلا سمو تيبلاب فاوطلاب اهميظعتب تب ىلاعت هللا انرمأو راجحأ

 ةبعكلا بابو راجتسملا دنع ءاعدلل فوقولابو « ماققل فلخ ةالصلابو دوسألا

 اق اعقل األ دس لو + لات هلا لإ دست لع كلذ ىف نك« لو

 دي اج

 قولحخلا ماقم
 رشب ملسو هيلع هللا ىلص هنأ دقتعن اننإف ملسو هيلع هللا ىلص وه امأ

 ىقلا ضارسمألاو ضارعألا لوصح نم رشبلا نم هوغ ىلع زوجي ام هيلع زوجي
 : ةديقعلا بحاص لاق 5 ريفنتلو صقنلا بجوت ال

 ضرملا فيفخك صقن ريغب :: ضرع نم مهقح ىف زئاجو

 اقوم الو اعفن الو ارض هسفنل كلمي ال دبع ملسو هيلع هللا ىلص هنأو

 اعفن ىسفنل كلمأ ال لق# : ىلاعت لاق « هللا ءاش ام الإ اروشن الو ةايح الو

 ىنسم امو ريخلا نم ترثكتسال بيغلا ملعأ تنك ولو هللا ءاش ام الإ ارض الو

 . ١88 : فارعألا «نونمؤي موقل ريشبو ريذن الإ انأ نإ ءوسلا

 ةمألا حصنو ةنامألا غلبو ةلاسرلا ىدأ دق ملسو هيلع هللا ىلص هنأو
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 ايضار هبر راوج ىلإ لقتناف « نيقيلا هانأ ىتح هللا ليبس ىف دهاجو ةمغلا فشكو
 . « نوتيم مهنإو تيم كنإ 8 : ىلاعت لاق اك ًايضرم

 . ©نودلاخلا مهف تم نإفأ دلخلا كلبق نم رشبل انلعج امو : لاقو

 اهب رختفي هنإف كلذلو « ملسو هيلع هللا ىلص هتافص فرشأ ىه ةيدوبعلاو
 ىرسأ ىذلا ناحبس  ماقم ىلعأ ىف اهب هللا هفصوو [ دبع انأ امنإ ] : لوقيو
 . «ادبل هيلع نونوكي اوداك هوعدي هللادبع ماق امل هنأو» : لاقو « «؟هدبعب

 ال امب مهنع زيمتم هنكل رشبلا سنج نم رشب وهف هزاجعإ نيع ىه ةيرشبلاو
 ثيدنخلا ىف هسفن نع ملسو هيلع هللا ىلص لاق 5 هيواسي وأ مهنم دحأ هب هقحلي
 .. ؛ىنيقسيو ىنمعطي ىبر دنع تيبأ ىلإ مكتئيهك تسل ىنإ) : حيحصلا

 هزيمي امب نرتقي نأ بجي ةيرشبلاب ملسو هيلع هللا لص هفصو نأ رهظ اذهبو
 هب اصاخ سيل اذهو « ةديمحلا هبقانمو ةديرفلا هصئاصخ ركذ نم رشبلا ةماع نع

 نوكتل ىلاعتو هناحبس هللا لسر عيمج قح ىف ماع وه لب . ملسو هيلع هللا ىلص
 نود مبيف ةدرجملا ةيداعلا ةيرشبلا ةظحالم نال كلذو , مهماقمب ةقئال مهيلإ انترظن

 كلذ نمف , كلذ ىلع ةريثك دهاوش نارقلا ىفو « ةيكرش ةيلهاج ةرظن ىه اهريغ

 نم اورفك نيذلا الملا لاقفط : لاق ذإ مهنع هللا هاكح اميف هقح ىف حون موق لوق

 . ”! : دوه ةروس هانلثم ارشب الإ كارن ام هموق

 : لاق ذإ مهنع هللا هاكح اميف امهقح ىف نوراهو ىسوم موق لوق كلذ نمو
 . 7 : نونمؤملا «نودباع انل امهموقو انلثم نيرشبل نمْؤنأ اولاقفط

 الإ تنأ امإ : هلوقب مهنع هللا هاكح اميف حلاص مييبنل دوم لوق كلذ نمو

 . ١84 : ءارعشلا ةروس ©نيقداصلا نم تنك نإ ةياب تأف انلثم رشب

 : هلوقب مهنع هللا هاكح اميف بيعش مهيبنل ةكْيألا باحصأ لوق كلذ نمو

 4# نييذاكلا نمل كنظن نإو انلثم رشب الإ تنأ امو نيرحسملا نم تنأ امنإ اولاق

 . ١85 : ءارعشلا ةروس

 هوأر دق ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس قح ىف نيكرشملا لوق كلذ نمو

 د 7*-



 لكأي لوسرلا اذه لام اولاقو# : هلوقب مهنع هللا هاكح اميف ةدرجما ةيرشبلا نيعب
 نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثدحت دقلو « «قاوسألا ىف ىشمو ماعطلا
 تاداعلا قراوخو تافصلا مظع نم هب ىلاعت هللا همركأ امب قدصلا ثيدح هسفن

 00 5 ع
 . ' رشبلا عاونأ رئاس نع اهب زيمت ىتلا

 : لاق هنأ حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج ام كلذ نمف
 . «ىبلق ماني الو ىانيع مانت»

 : لاق هنأ حيحصلا ىف ءاجو

 . «ىمامأ نم مآرأ اك ىرهظ ءارو نم مآرأ ىفإ»
 : لاق هنأ حيحصلا ىف ءاجو

 . «ضزألا نئازخ حيتافم تيتوأ»

 ةيخزرب ةايح ىح هنأ الإ تام دق ناك نإو ملسو هيلع هلل ىلص وهو
 لامعأ هيلع ضرعتو هيلع ىلصي نم ةالص هغلبتو -مالسلا دريو مالكلا عمسي ةلماك

 لكات نا ضرالا ىلع مرح هللا ناو نيئيسملل رفغتسيو نينسحملا لمعب ح رفيف ةمالا

 . ةيضرألا ضاروعلاو تافآلا نم ظوفحم وهف هدسج

 : لاق هنع هللا ىضر سوأ نب سوأ نعو
 : ةعمجلا موي مكمايأ لضفأ نم : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق»

 ةالصلا نم ىلع اورثكاف . ةقمصلا هيفو ةخفنلا هيفو ضبق هيفو مدا قلخ هيف

 ضرعت فيكو ! هللا لوسراي : اولاق (ئىلع ةضورعم مكتالص نإف .هيف

 ىلع مرح لجو زع هللا نإ» : لاقف ؟ تيلب ىنعي تمرأ دقو كيلع انتالص

 . «ءايينألا داسجأ لكأ أت نأ ضرألا

 . هححصو مآحلاو هحيحص ىف نابح نباو هجام نباو دوادوبأو دمحأ هاور

 ءاسبنإ » اهامسأ ىطويسلا نيدلا لالج ظفاحلل ةصاخ ةلاسر كلذ ىفو

 © ءايبنألا ةايحب ءايكذألا

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع

 )١( نكلو رشب ءايبنألا » ناونعب عوضوملا اذه ىف صاخ ثحب قيس ٠ .
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 مكل اريخ قافو تناك تم انأ اذإف , مكل ثدحيو نوثدحت مكل ريخ قايح»

 . «مكل ترفغتسا ارش تيأر نإو هللا تدمح اريخ تيأر نإف مكلامعأ ىلع ضرعت

 . حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور : ىمئيلا لاق

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نعو
 . «مالسلا هيلع درأ ىتح ىحور ىلع هللا در الإ ىلع ملسي دحأ نم امد

 نعو « ىقطن ىأ ىحور ىلع در : ءاملعلا ضعب لاق . دواد وبأو دمحأ هاور
 : لاق هنع هللا ىضر راسي نب رامع

 ءامسأ هللا هاطعأ اكلم ىربقب لكو هللا نإ : هني هللا لوسر لاق»
 اذه , هيبأ مساو همساب ىنغلبأ الإ ةمايقلا موي ىلإ دحأ ىلع ىلصي الف , قئالخلا

 . «كيلع ىلص دق نالف نب نالف

 : هع هللا لوسر لاق : هظفلو نابح نبا خيشلا وبأو رازبلا هاورب
 اذإ ىربق ىلع مكاق وهف قئالخلا ءامسأ هاطعأ اكلم ىلاعتو كرابت هلل نإ»

 « نالف نب نالف كيلع ىلص ! دمحم اي : لاق الإ ىلع ىلصي دحأ سيلف . تم
 . «ارشع ةدحاو لكب لجرلا كلذ ىلع ىلاعتو كرابت برلا ىلصيف : لاق

 . 2 "هوحنب ريبكلا ىف قاربطلا هاور
 دنع ههاجو هماقمو هلضف نأ الإ تام دق ناك نإو ملسو هيلع هللا لص وهو

 هللا ىلإ هب لسوتلا نإف كلذلو . ناميالا لهأ دنع بير الو كلذ ىف كش ال قاب هبر

 هتماركو هتبحم داقتعاو ىناعملا كلت دوجو داقتعا ىلإ ةقيقحلا ىف عجري امثإ ىلاعتو هناحبس

 هتجرد تمظع امهم هنإ لب « هل ةدابع وه سيلو « هتلاسربو هب ناميإلا ىلإو هبر دنع

 . هنذإب الإ هللا نود نم عفني الو رضي ال قولخم وهف هتبتر تلعو
 . «دحاو هلإ مكحلإ امنأ ّىلإ ىحوي مكلثم رشب انأ امنإ لقط : ىلاعت لاق

 د اع

 ثيدحلاو « ىرخأ ةبسانمل ةلاسرلا هذه نم ىرخأ ثحابم ىف الصفم قيس ثيداحألا هذه نم ريثك )1١(

 . دحاو عضوم نم رثكأ ىف ةلأسم نم رثكأ ىلع ءءاملعلا هب لدتسي دحاولا
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 نيماقملا نيب ةكرتشم رومأ
 هيزنتلا ىفانت ال

 نيماقملا نيب ةكرتشملا رومألا ضعب مهف ىف سانلا نم ريثك ًاطخأ دقو
 . ىلاعت هللاب كرش قولخلا ماقم ىلإ اهتبسن نأ نظف ( قولخلا ماقمو قلاخلا ماقم )

 ىف مهضعب ءىطخي ىتلا « ' "الشم ةبوبنلا صئاصخلا ضعب كلذ نمو
 هللا لوسر ىلع اهنومظعتسيو اهنورثكتسي كلذلو « ةيرشبلا سايقمب اهنوسيقيف اهمهف
 « ةيهولألا تافص ضعبب هفصو هانعم اهب هفصو نأ نوريو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص

 مزلم بجوم الب ءاشي اكو ءاشي نم ىطعي ىملاعتو هناحبس هنأل ضحم لهج اذهو
 رشبلا نم هريغ ىلع هلضف راهظإو هماقم عفرو هماركإ دارأ نم ىلع لضفت وه امنإ
 بساني امب ةظوفحم ىهف « ةيهولالا تافصو ةيبوبرلا قوقحل عازتنا كلذ ىف سيلو
 بساني امب نوكيف اهنم ٌىشب قولخما فصتا اذإو : ىلاعتو هناحبس ّقحلا ماقم
 الو قولخملا ةوقب ال هتدارإو هلضفو هللا نذإب ةبستكم ةدودحم اهنوك نم ةيرشبلا

 ةايح الو اتوم الو اعفن الو ارض هسفنل كلمي ال فيعض زجاع وه ذإ هرمأ الو هيبدت

 هنكلو « ىلاعتو هناحبس هلل قح اهنأ ىلع لدي ام ءاج روصأ نم مو « اروشن الو

 . هريغو ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلع اهب ْنم ىلاعتو هناحبس

 هلل اكيرش هلعجي وأ ةيهولألا ماقم ىلإ اهب هفصو هعفري الف ذئنيحو
 . ىلاعتو هناحبس

 ىهو « «ةعافشلا هلل لق : ىلاعت هللا لاق « هلل ىهف « ةعافشلا : اهنمف

 ىف ءاج ا" هللا نذإب ءاعفشلا نم هريغلو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل ةتباث

 ْ . «ةعافشلا تيتوأ» : ثيدحلا

 وه انه هركذن امو . اهنم ءاملعلا فقومو ةيدمحملا صئاصخلا نع صاخ ثحب ةلاسرلا هذه ىف قأيس )١(

 . ريظنتلا باب نم
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 . «عفشمو عفاش لوأ انأ» : ثيدحو

 ىف نم ملعي ال لقط : ىلاعتو هناحبس هلل وهف « بيغلا ملع : اهنمو
 بيغلا نم هيبن ملع ىلاعت هللا نأ تبث دقو « هللا الإ بيغلا ضرألاو تاومسلا
 ىضترا نم الإ ادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاع# هاطعأ ام هاطعأو هملع ام

 . «©لوسر نم

 ىدهت ال كنإإ : ىلاعت هللا لاق « ىلاعت هللاب ةصاخ ىهف ةيادهلا : اهنمو

 هل ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ءاج دقو « «ءاشي نم ىدبي هللا نكلو تببحأ نم

 ريغ لوألا ةيادهلاو , «ميقتسم طارص ىلإ ىدهتل كنإوإط : لاقف كلذ نم ءىش
 قلاخلا نيب قرفلا نوفرعي نيذلا نينموملا نم ءالقعلا همهفي امنإ اذهو « ةيناثلا ةيادهلا

 لوقي نأ وأ « داشرإ ةياده ىدبتل كنإو : لوقي نأ جاتحال كلذ ال ولو « قولخلاو
 ةياده هل تبثأ لب . لصحي مل كلذ لك نكلو « انتياده ريغ ةياده ىدبتل كنإو

 مهفي مالسإلا لهأ نم نيبطاخملا رشعم انم دحوملا نأل « طرشت الو ديق الب ةقلطم
 امل ةبسنلابو « هللا ىلإ فيضأ امل ةبسنلاب اهتالولدم فالتخخا كرديو ظافلألا ىناعم

 نم نارقلا ىف ءاج ام اذه ريظنو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ فيضأ
 . «محر فوؤر نينموملابإ : لوقي ذإ ةمحرلاو ةفأرلاب ِهَْع هللا لوسر فصو
 هناحبس وهف « عضوم نم رثكأ ىف اضيأ كلذب هسفن ىلاعتو هناحبس هللا فصوو
 فصو الو « ىلوألا ريغ ةيناثلا ةمحرلاو ةفأرلا نأ مولعمو « «ممحر فوؤرإ» ىلاعتو
 ء طرش الو ديق الب قالطإلاب هب هفصو فصولا كلذب ملسو هيلع هللا ىلص هيبن

 كلذ ال ولو « قولخلاو قلاخلا نيب قرفلا ملعي هللاب نمّوم دحوم وهو بطاخنا نأل
 محرو «. انتفأر ريغ ةفأرب فوؤر : ملسو هيلع هللا لص هفصو ىف لوقي نأ جاتحال
 وأ . ةصاخ ةمحرب ميحر وأ ةصاخ ةفأرب فوؤر : لوقي نأ وأ « انتمحر ريغ ةمحرب

 لب , لصحي مل كلذ لك نكلو « ةيرشب ةمحرب محرو ةيرشب ةفأرب فوؤر : لوقي نأ
 . «#محر فوؤر نينموملاب# : لاقف « طرش الو ديق الب ةقلطم ةمحرو ةقلطم ةفأر هل تبثأ
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 هلامعتسا و ىلقعلا زاجما

 هلوق كلذ نمف « ةنسلاو باتكلا ىف لمعتسم ىلقعلا زاجملا نأ كش الب
 زاجم تايآلا ىلإ ةدايزلا دانسإف « «اناميإ مهتداز هتايا .مهيلع تيلت اذإوف : ىلاعت

 . هدحو ىلاعت هللا وه ةقيقح ديزي ىذلاو « ةدايزلا ف ببس اهنأل ىلقع
  ىلقع زاجم مويلا ىلإ لعجلا دانسإف . كيابيش نادلولا لعجي امويإ» : ىلاعت هلوقو

 هللا وه ةقيقح لعاجلاو , مويلا ىف عقاو روكذملا لعجلاف ابيش مهلعج لحم مويلا نأل
 دانسإ نإف « © اريثك اولضأ دقو ارسنو قوعي و ثوغي الوإ : ىلاعت هلوقو « ىلاعت
 ىداهاو « لالضالا لوصح ىف ببس ابمأل ىلقع زاجم ماسانمألا ىلإ لالضالا
 ىل نبا ناماهايظ : نوعرف نع ةياكح ىلاعت هلوقو . هدحو ىلاعت هللا وه لضملاو

 ىنيي الو رمأي رمآ وهف ببس هنأل ىلقع زاجم ناماه ىلإ ءانبلا دانسإف « احرص
 . «لامعلا نم» ةلعفلا مه امنإ ىنابلاو « هسفنب

 فرعي نمم ناكو « اهيلع فقو نم هفرعي ريثك ءىش اهيفف ثيداحألا امأو
 : ءاملعلا لاقو « اهلقنب ةلاطإلا ىلإ ةجاح الف ىزاجماو ىقيقحلا دانسإلا نيب قرفلا

 داقتعالا أل ايزاجم ادانسإ هلعج ىف فاك دحوم نم دانسإلا كلذ رودص نإ
 دابعلل قلاخلا وهف هدحو هللا وه مهلاعفأو دابعلل قلاخلا نأ داقتعا وه حيحصلا

 « ضحملا ديحوتلا ره داقتعالا اذهف تيمل الو ىحلا ال هاوس دحأل ريثأت ال مهلاعفأو

 . كارشإلا ىف عقي هنإف اذه ريغ دقتعا ول ام فالخب

 ديب #6 2#

 ناميإلاو رفكلا سايقم ىف
 نود ظافلألا رهاوظ ةهبش ليذب تالالضلا لهأ نم فئاوط تكسمت دقو

 دراولا نيب ضراعتلا ىلإ ىدؤي ال امب عمجلا ىلإ رظن نودبو دصاقملاو نئارقلا ىلإ رظن
 . «ايبرع انارق هانلعج انإ9 : ىلاعت هلوق وحنب اوكسمت نارقلا قلخب نيلئاقلاك
 2 جموكيديأ تبسك امب# : ىلاعت هلوق وحنب اوكسمت ردقلاب نيلئاقلاو
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 : ىلاعت هلوق وحنب اوكسمت ربجلاب نيلئاقلاو ٠ كلذ ريغ ىلإ ©نولمعت متنك امبط و

 . «ىمر هللا نكلو تيمر ذإ تيمر امو» « «نولمعت امو مكقلخ هللاو»
 دابعلا لاعفأ نأ ىلع ةيردقلا ريغ ةمألا عيمج نأ كلذ نع ءاطغلا فشكو

 ذإ تيمر امو# : ىلاعت هلوقو , «نولمعت امو مكقلخ هللاوإ : ىلاعت هلل ةقولخم

 نم رمخا هجو ىلع دبعلا اهب فصوي نأ زوجي ناك نإو « «ىمر هللا نكلو تيمر
 اهيلعو تبسك ام اهظ : ىلاعت هلوق ىف م" باستكالاب هنع ربعي قلعتلا

 تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ #مكيديأ تبسك امبإ : ىلاعت هلوقو « 4تبستكاام

 نأ رودملاب ةردقلا قلعت ةرورض نم سيلو « دبعلا ىلإ بسكلا ةفاضإب ةحرصملا
 هعارتخا لبق ملاعلاب ةقلعتم تناك لزألا ىف ىلاعت هللا ةردق نأل طقف عارتخالاب نوكي

 . قلعتلا نم رخآ عونب هب ةقلعتم هعارتخا دنع ىهو « هدوجول ىلاعت

 : دابعلل لاعفألا ةبسن ةقيقح

 لاعفأو . اهب رودقملا لوصحب اصوصخم سيل ةردقلا قلعت نأ رهظي امنه نمو
 « اه عرتخلا وه ىلاعت هللا نأل عارتخالا ال بسكلا قيرط ىلع مبيلإ اهتبسن دابعلا

 رياغي رمألا نأل ء هنع ىبن ام ديري فيك هنأ دري الو , اه ديرملاو , اه ردقملاو

 اموإ» : ىلاعت هلوقل مهرثكأ نم هدري ملو . ناميإلاب سانلا عيمج هرمأ ليلدب ةدارإلا

 ببسملا ةبسن نم دابعلا ىلإ لاعفألا ةبسنف « «نينمؤمب تصرح ولو سانلا رثكأ
 ىذلا وه بابسالا ببسم نآل « هيف ةافانم ال اذهو « ةطساولا وأ ببسلا لل

 مل اهيف ىلاعت هللا عدوأ ىذلا كلذ الولو ةطاسولا ىنعم اهيف قلخو ةطساولا قلخ
 رطملاو كالفألاو دامجلاك لقعلا عدوي مل امم تناك ءاوسو ةطساو نوكت نأ حلصت

 . ىنج وأ ىسنإ وأ كلم نم ةلقاع تناك وأ « رانلاو

 : ةيظفللا ةبسنلا فالتخاب ىنعمللا فالتخإ

 عاتجا ةلاحتسال نيلعاف ىلإ دحاولا لعفلا ةبسن لقعت ال : لوقت كلعلو

 لعافلا نكي مل اذإ هلحم نكل متلق اك وه « معن : لوقنف ٠ دحاو رثأ ىلع نيرثؤم
 . لامعتسالا ىف دحاو ىنعم الإ
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 , لامعتسالا ىف امهنيب اددرتمالمجم مسالا نوكيف ناينعم هل ناك اذإ امأ

 ءامسألا ىف لامعتسالا نم مولعملا وه !؟ امبنم :لك ىلع هقالطإ عستمي ال ذشنيحو
 « فايسلا هلتق : لاقيو « انالف ريمألا لتق : لاقي آك زاجنملاو ةقيقحلا ىف وأ ةكرتشملا

 : انلوقف ء« فايسلا ىلع هب قلطأ ىذلا ىنعملا ريغ ىنعمب ريمألا ىلع لتقلا قالطإف
 هنأ هانعمف لعاف قولخملا نإ : انلوقو ٠ دجوملا عرتخما هنأ ىنعمب لعاف ىلاعت هللا نإ

 هيف قلخ نأ دعب ةدازإلا هيف قلخ نأ دعب ةردقلا هيف ىلاعت هللا قلخ ىذلا لحما

 عرتخملا طابتراو ةلعلاب لولعملا طابترإ ةردقلاب ةكرحلاو ةدارإلاب ةردقلا طابتراف « ملعلا

 « اهبابسأ ىلع تاببسملا بيتترت نم وهف الإو القاع لحما ناك اذإ اذه ٠ عرتخماب

 ىمسي اك « طابتإلا ناك امفيك العاف ةردقب طابترا هلام لك ىمسي نأ حصف

 ناك نإو « امهيلكب طبترا لتقلا نأل « رابتعاب التاق ريمألاو « رابتعاب التاق فايسلا
 رابتعا كلذ لثمف « العاف امبنم لك ةيمست غاس نيفلتخم نيهجو ىلع هطابترا
 ىلاعت هللا ةبسن اهقباطتو ةبسنلا هذه زاوج ىلع ليلدلاو . نيتردقلاب تارودقملا

 ىلإ اهنيعب اهبسن ىرصخأ ةرمو , دابعلا نم مهريغ ىلإ ةراتو ةرات ةكئالملا ىلإ لاعفألا
 : ىلاعت لاقو « 4مكب لكو ىذلا توملا كلم مآفوتي لقإ» : ىلاعت لاقف . هسفن

 ةفاضإلاب: «نوثرحت ام متيأرفأإ : ىلاعت لاقو , «اهتوم نيح سفنألا ىفوتي هللا

 اهيف انتبنأف ء اقش ضرألا انققش مث ابص ءاملا انببص انأ# : ىلاعت لاق مث « انيلإ
 لاق مث « «ايوس ارشب اه لثمتف انحور اهيلإ انلسرأفإل : ىلاعت لاقو « ةيآلا «ابح

 : ىلاعت لاقو « مالسلا هيلع ليببج خفانلاو « «انحور نم اهيف انخفنفإ# : ىلاعت

 لاقو « ليببج هتءارق ىبنلا عمسي ىذلا ءىراقلاو , 4هنارق عبتاف هانأرق اذإفإ

 هللا نكلو تيمر ذإ تيمر اموإط .. «مهلتق هللا نكلو مهولتقت ملف# : ىلاعت
 سيلو « هسفنل هتيثأو ىمرلا هنع ىفنو . هسفنل هتبثأو لتقلا مهنع ىفنف « كي ىمر

 ىنعملا نكلو ءابصخلاب مالسلا هيلع مهل هيمرو رافكلا مهلتق نم سحلا ىفن دارم
 عارتخالا وهو مهامرو مهلتق هب برلا نوكي ىذلا ىنعملاب مهومرالو مهولتق ام مبنأ
 : ىلاعت هلوقك اعم امييلإ لعفلا بسني ةراتو . نافلتخم ناينعم امه ذإ ريدقتلاو

 .هلوسرو هلضف نم هللا انيتويس هللا انبسح اولاقو هلوسرو هللا مهاتا ام اوضر مهنأ ولو
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 قلخي نأ دارأ اذإ ىلاعتو كرابت هللا نأ :  اهنع هللا ىضر  ةشئاع تورو

 : لوقيف ء ادسج اهروصي مث هديب ةفطنلا ذخأيف محرلا لخديف اكلم ثعبي نينجلا

 « كلملا قلخيو . ءاشام ىلاعت لوقيف ؟ جوعم مأ ىوسأ ؟ ىثنأ مأ ركذأ ! براي
 . ةواقشلاب وأ ةداعسلاب حورلا هيف خفني مث كلملا روصيف : رخآ ظفل ىفو

 ضقانت الو ةفلتخم هوجو ىلع لمعتسي لعفلا نأ كل حضتا اذه تمهف اذإف

 لك اهلكأ قؤت» : ىلاعت هلوق ىف ا دامجلل ةرات بسني لعفلا كلذلو « امبنيب
 هللا ىلص هلوق ىف اكو ء اهرمشب نايتإلا اهنم أتي ال ةرجشلاف « هاهبر نذإب نيح
 «نابح نباو ىناربطلا ىف اك .. كتتأل امأت م ول اهذحخ : ةرم هوان ىذلل ملسو هيلع
 نايتإ ىنعم ريغ ةرملا نايتإ ىنعمف « ةرملا ىلإو لجرلا ىلإ فلتخت نايتالا ةفاضإف

 ىلع نايتإلا قالطإ زاجمف « رابتعالا ىف نافلتخم نازاجم امهنم نايتالاف « لجرلا

 . اهب نايتإلل ةدارالاو ةردقلا هيف قلخ هللا نأ ىنعمب لجبلا

 ىلإ نانإلا ةفاضإ ىه ام ةقيقحلاو « اهب أي نم ببسي هللا نأ ىنحب ةرثا ناتإو
 ةظحالم نوكت ةرات طئاسولا ىف رابتعالا فالتخا لجألو « امهنم لك ىف ىلاعت هللا

 امنإإ : هلوقب مالسلا هيلع ىسومل نوراق باوج ىف م ارفك لامعفألا ىف طئاسولا

 , رفاكو ىل نمْوم ىدابع نم حبصأ : ثيدح ىف اكو . «ىدنع ملع ىلع هتيتوأ
 نم امأو , بكوكلاب رفاك ىب نمّؤم كلذف هتمحرو هللا لضفب انرطم : لاق نم امأف
 رابتعاب رفكلا اذهو ,. بكوكلاب نمؤم ىل رفاك كلذف اذكو اذك ءونب انرطم : لاق

 انرطم : لاق نم رفك ىف ءاملعلا فلتخا : ىوونلا لاق « ةعرتخمو ةرثؤم ةطساولا نأ
 : نيلوق ىلع اذك ءونب

 امههدحأ

 : اولاق « مالسإلا ةلم نم جرخم ناميالا لصأل بلاس ىلاعت هللاب رفك وه

 ضعب ناك م رطملل ءىشنم ريدم لعاف بكوكلا نأ ادقتعم كلذ لاق نميف اذهو
 ىذلا وه لوقلا اذهو « هرفك ىف كش الف اذه دقتعا نمو « معزي ةيلهاجلا لهأ

 ىلعو : اولاق . ثيدحلا ىف رهاظ وهو مبنم ىعفاشلاو « ءاملعلا ريهامج هيلإ بهذ
 هل تاقيم ءونلا نأو هتمحربو ىلاعت هللا نم هنأ ادقتعم اذك ءونب انرطم : لاق ول اذه
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 . رفكي ال اذهف ء اذك تقو ىف انرطم : لاق هنأكف « ةداعلاب ارابتعا ةمالعو

 اهنأ ةهاركلا ببسو « اهيف مثا ال هيزنت ةهارك اهنكل هتهارك ىف اوفلتخاو

 نمو « ةيلهاجلا راعش اهنألو اهبحاصب نظلا ءاسيف « هيغو رفكلا نيب ةددرتم ةملك
 . مهكلسم كلس

 : ىفاثلا لوقلاو

 ىلع هراصتقال ىلاعت هللا ةمعن رفك دارملا نأ : ثيدحلا ليوأت لصأ ىف

 اذه ديؤيو . بكوكلا ريبدت دقتعي ال نميف اذهو . بكوكلا ىلإ ثيغلا ةفاضإ

 ةياورلا فو « رفاكو ركاش سانلا نم حبصأ : بابلا ىف ةريخألا ةياورلا لبوأتلا
 اهب سانلا نم قيرف حبصأ الإ ةكرب نم ءامسلا نم ىلاعت هللا لزنأ ام : ىرخألا

 . ها ملعأ هللاو ٠ ةمعنلا رفك هنأ ىلع لدي اهب : هلوقف . نيرفاك

 ال ةطساولا ىلإ لعفلا بسن نم نأ ىلع ءاملعلا قافتإب لاق هارت تنأف
 ةطساولا ةظحالم نكت مل اذإو « ةعرتخما ةربدملا ةلعافلا ىه اهنأ دقتعا اذإ الإ رفكي

 لب « رفك الف اهيف رودقملا قلخلا فرظ وأ ةمالع ةطساولا نأ ثيحب رابتعالا اذهب

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقك اهتظحالم ىلإ عرشلا بدني ةرات

 ىتح هل اوعداف اوعيطتست مل نإف هوئفاكف افورعم مكيلإ ىدسأ نم ٠
 . « هومتأفاك دق مكنأ اوملعت

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

 . «هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نم»
 هناحبس هلل ةنملا ةيؤر ىفاني ال رابتعالا اذهب ةطساولا ةظحالم نأل كلذو

 اهيلع مهباتأو لب مهامعأ ىلع عضاوم. يف هدابع ىلع لجو زع هللا ىنثأ دقو « ىلاعتو
 هنإ دبعلا معنإ# : ىلاعت هلوقك اهيلع مهتردقل قلاخلاو . اهل مهتدارال ثعابلا وهو

 دقإ» : ىلاعت لاقو . «ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل# : ىلاعت هلوقو « «باوأ

 . ةيآلا «اهاكز نم حلفأ
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 ىفاعملا هذه ضقانتت الف ةفلتخم هوجو ىلع لمعتسي لعفلا نأ كل رهظ اذإو

 . ملسلا حيحصلا مهفلا تمهف اذإ

 ولو . تافلؤملا بتككلا نم عسرأ رودصلاو ؛ « تارابعلا نم عسوأ ىناعملاف

 نم ةقرفتلا وأ صوصنلا نيب عمجلا ىلإ دجن مل , زاجملا نود ظفللا ةقيقح عم انفقو

 بر# : هلوق نم مالسلا هيلع ميهاربإ نع هب ىلاعت هللا ربخأ ام ىلإ ىرت الأ . زاوج

 وهو دامجلا ىلاعت هللا عم كرشي مهاربإ نأ ىرتأ ٠ «#سانلا نم اريثك نللضأ نبنإ

 كلذ ىف عماجلا رمألاو . «نولمعت امو مكقلخ هللاو نوتحنت ام نودبعتأ# : لئاقلا

 ناك ءاوس كرشم وهف ريثألاو عارتخالا ىف ويغ هلالج لج هللا عم كرشأ نم نأ

 كلذ نم ءىش ىف ةيببسلا دقتعا نمو « هريغ وأ .ايبن ايمدا وأ ادامج هعم ظوحلملا

 وه لعافلا نأو « اهتاببسم لوصحلا اببس اهل ىلاعت هللا لعجف « درطت مل وأ تدرطا

 نأل اببس ببسب سيل ام هنظ ىف أطخأ ولو « نمّوم وهف هل كيرش ال هدحو هللا

 . هنأش مظعو هلالج لج ربدملا قلاخلا ببسملا ىف ال ببسلا ىف هأطخ
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 بدألاو ةدابعلا نيب مظعتلا

 نوطلخيف ؛ ةدابعلا ةقيقحو مظعتلا ةقيقح مهف ىف سانلا نم ريثك ءىطخمي
 , مظعملل ةدابع وه مظعتلا عاونأ نم عون ىأ نأ نوربتعيو انيب اطلخ امبنيب

 ةرايزلا ىف همامأ فوقولاو « انالومو انديسب ِهيَع ىبنلا مظعتو ديلا ليبقتو مايقلاف

 , ىلاعت هللا ريغل ةدابعلا ىلإ ىدّوي مهدنع ولغ كلذ لك . عوضخو راقوو بدأب
 ةعيرشلا حور هابأت فلكتو هلوسر الو هللا هاضري ال تنعتو لهج ةقيقحلا ىف اذهو
 . ةيمالساإلا

 سنجلا اذه نم نيحلاصلا هللا دابع لوأو . ىناسنإلا سنجلا لوأ مدا اذهف

 مهل امالعإو هملع نم هاتا امل اميظعتو اماركإ هل دوجسلاب ةكئالملا ىلاعت هللا رمأ

 اودجسا ةكئالملل انلق ذإو# : ىلاعت لاق « هتاقولخم رئاس نيب نم هئافطصاب
 ىذلا اذه كتيأرأ لاق انيط تقلخ نمل دجسأأ لاق. سيلبإ الإ اودجسف مدآل
 نم ىنتقلخ هنم ريخ انأ# : لاق ىرخأ ةيآ ىفو . ةيآلا رخآ ىلإ «ٌىلع تمرك
 الإ نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسف# : ىرخأ ةيأ ىفو .. © نيط نم هتقلخو ران

 همظع نم اومظع مالسلا مهيلع ةكئالملاف .. «نيدجاسلا عم نوكي نأ ىبأ سيلبإ

 هيأرب نيدلا ساق نم لوأ وهف « نيط نم قلخ نمل دجسي نأ ربكت سيلبإو « هللا
 نم فنأو نيط نم مدا قلخو ران نم هقلخ ةلعب كلذ للعو « هنم ريخ انأ : لاقو

 همظع نم مظعي ملو نيربكتملا لوأ وهف « هل دوجسلا نم فكنتساو هيلع هتمركت

 هللا ىلع ربكتلا نيع وهو حلاصلا دبعلا اذه ىلع هببكتل هللا ةمحر نم درطف « هللا

 هل اهركتو افيرشن 2 هل دوجسلا لعج امنإو « هرمأب وه ذإ هلل وه امنإ دوجسلا نأل

 .هديحوت هعفني ملف نيدحوملا نم ناكو مهيلع

 : مالسلا هيلع فسوي قح ىف ىلاعت هللا لاق نيحلاصلا مظعت ىف ءاج اميو

 «مييلع هل اميظعتو افيرشتو اهركتو ةيحت «ادجس هل اورخو شرعلا ىلع هيوبأ عفرو»

 ازئاج ناك هلعلو . اورخو : ىلاعت هلوق هيلع لدي ضرالا ىلإ هل هتوخإ نم دوجسلاو

 . ىحو ءايبنالا ايقر ذإ فسوي ايؤرل اليوات هللا
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 ادهاش كانلسرأ انإإ : هقح ىف ىلاعت هللا لاق دقف هع دمحم انيبن امأ

 اونما نيذلا اهيأ ايإط : لاقو « «هورقوتو هورزعتو هلوسرو هللاب اونمؤتل !ريذنو ارشبمو
 اوصفرت ال اونما نيذلا اهيأ اي» : لاقو « «هلوسرو هللا ىدي نيب اومدقت ال
 ءاعد اولعجت ال9 : ىلاعت لاقو . ثالشلا تايآلا «ىبنلا توص قوف مكتاوصأ

 ءوسو لوقلاب هيدي نيب مدقتلا نع ىبنو . اضعب مكضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا
 ىأ . لوقي نأ لبق اولوقت ال : هللادبع نب لهس لاق « مالكلاب هقبسب بدألا

 ءاضقب لجعتلاو مدقتلا نع اوهنو « اوتصنأو هل اوعمتساف لاق اذإو « هلبق اوملكتت ال
 الإ مهنيد رمأ نم وريغ وأ لاتق نم كلذ ىف ٌىشب اوتفي نأو « هيف هئاضق لبق رمأ
 هللا اوقتاوإ : لاقف كلذ ةفلاخم نم مهرذحو مهظعو مث « هب هوقبسي الو « هرمأب
 هنإ « هتمرح عييضتو هقح لامهإ ىف هللا اوقتا : ىملسلا لاق . «ملع عيمس هللا نإ

 هل رهجلاو هتوص قوف توصلا عفر نع مهاب مث , مكلعفب ميلع , مكلوقل عيمس
  همساب اضعب مهضعب ىداني © : ليقو « هتوص عفريو ضعبل مهضعب رهجي اك لوقلاب
 همساب هودانت الو باطخلاب هل اوظلغتو مالكلاب هوقباست ال ىأ : ىكم دمحم وبأ لاق

 هب ىداني نأ بحي ام فرشأب هودانو هورقوو هومظع نكلو ضعبل مكضعب ءادن
 ءاعد اولعجت الإ : ىرخألا ةيآلا ىف هلوقك اذهو . هللا ىبن اي « هللا لوسر اي
 «نيمهفتسم الإ هوبطاخت ال : ويغ لاقو . باضعب مكضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا

 تلزن ةيآلاو .. هنم مهرذحو كلذ اولعف مه نإ مهلامعأ طوبحب ىلاعت هللا مهفوخ مث

 لهجلاب ىلاعت هللا مهمذف « انيلإ جرخأ دمحم اي هودانف هع ىبنلا اونأ ةعامج ىف

 . نولقعي ال مهرثكأ نأب مهفصوو
 لوسر نم ىلإ بحأ دحأ ناك امو « هنع هللا ىضر صاعلا نب ورمع لوقي

 « هل الالجإ هنم ىنيع ًالمأ نأ قيطأ تنك امو « هنم ىنيع ىف-لجأ الو هلي هللا
 ىف ملسم هاور . هنم ىنيع ًالمأ نكأ مل ىفنأل تقطأ ام هفصأ نأ تلعثس ولو
 . (هلبق ام مدهي مالسإلا نوك باب) « ناميالا باتك ع. حيحصلا

 نم هباحصأ ىلع جرخي ناك هَ هللا لوسر نأ سنأ نع ىذمرتلا ىورو
 هيلإ مهنم دحأ عفري الف « رمعو ركبوبأ مهيف « سولج مهو راصنألاو نيرجاهملا
 هيلإ نامستييو « امهيلإ رظنيو هيلإ نارظني اناك امهنإف , رمعو ركبوبأ الإ هرصب
 . امه مستبيو
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 ىلع امنأك هلوح هباحصأو ِهتكْيَع ىبلا تبتأ : لاق كيرش نب ةماسأ ىورو

 « ريطلا مهسوؤر ىلع امنأك هؤاسلج قرطأ ملكت اذإ هتفص ىو « ريطلا مهسوؤر

 ىأرو هع هللا لوسر ىلإ ةيضقلا ماع _شيرق هتهجو نيح دوعسم نب ةورع لاقو
 هيلع نولتتقي اوناكو هءوضو اوردتبا الإ أضوتي ال هنأو ىأر ام هل هباحصأ مظعت نم

 مههوجو اهب اوكلدف مهفكأب اهوقلت الإ ةماخن مخنتي الو ء اقاصب قصيي الو
 اذإو هرمأ اوردعبا رمأب مهرمأ اذإو اهوردتبا الإ ةرعش هنم طقست الو « مهداسجأو

 شيرق ىلإ عجر املف « هل اميظعت رظنلا هيلإ نودحي امو هدنع مهتاوصأ اوضفخ ملكت
 ىف ىشاجنلاو هكلم ىف رصيقو هكلم ىف ىرسك تعج ىنإ شيرق رشعماي : لاق
 : ةياور فو « هباحصأ ىف دمحم لثم طق موق ىف اكلم تيأر ام هللاو ىنإو . هكلم

 اموق تيأر دقو « هباحصأ ادمحم مظعي ام هباحصأ همظعي طق الم تيأر نإ

 . ادبأ هنوملسيال

 هللا ىضر كيرش نب ةماسأ نع هحيحص ىف نابح نباو ىاربطلا جرخأو
 : لاق هنع

 انم ملكتي ام . ريطلا انسوؤر ىلع امنأك ُهّدَِْع ىبنلا دنع اسولج انك»
 * لاق ؟ ىلاَعت هللا ىلإ هللا دابع بحأ نم : اولاقف سانأ هءاج ذإ . ملكتم

 ىاريطلا هاور : لاقو « (1487 ص 4 ج) بيغرتلا ىف اذك .. ءاقلخ مهنسحأ

 . حيحصلا ىف مهب جتحم لاجرب

 : لاق هنع هللا ىضر بزاع نب ءاربلا نع هححصو ىلعي وبأ جرخأو

 نم نيتنس هرخؤأف , رمألا نع ِهَِيْكَع هللا لوسر لأسأ نأ ديرأ تنك دقل»
 : لاق ىرهزلا نع ىقييبلا ج رخأو .. (هتبيه

 وأ أضوت اذإ ناك ِهَيَيَع هللا لوسر نأ راصنألا نم مهتأ ال نم ىنثدح»
 : هيَ هللا لوسر لاقف , مهدولجو مههوجو اهب اوحسمف هتماخن ارودتبا مخ
 نم : هلع هللا لوسر لاقف . ةكربلا هب سمتلن : اولاق ؟ اذه نولعفت م
 . «هراج ذؤي الو ةنامألا دؤيلو ثيدحلا قدصيلف هلوسرو هللا هبحي نأ

 ١18(. ص م ج) رثكلا ىف اذك
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 بوجو : امهدحأ « امهتظحالم نم دب ال نيميظع نيرمأ انه نأ لصاحلاو

 هللا نأ داقتعاو ةيبوبرلا دارفإ ىناثلاو , قلخلا رئاس نع هتبتر عفرو هلك ىبنلا ميظعت

 قولخم ىف دقتعا نمف «. هقلخ عيمج نع هلاعفأو هتافصو هتاذب درفنم ىلاعتو كرابت

 نيذلا نيكرشملاك  كرشأ دقف كلذ نم ءىش ىف ىلاعتو هناحبس ىرابلا ةكراشم

 نع هيَع لوسرلاب رصق نمو « ةدابعلا اهقاقحتساو مانصألل ةيهولألا نودقتعي: اوناك

 تافص نم ءىشب هفصي ملو . مظعتلا عاونأب هَيَع هميظعت ىف غلاب نم امأو
 « اعيمج ةلاسرلاو ةيبوبرلا بناج ىلع ظفاحو قحلا باصأ دقف لجو زع ىرابلا

 . ةنسلاو باتكلا ىف لمعتسم ىلقعلا زاجملا ذإ . مهيفكت ىلإ ليبس الو . ىلقعلا

 اي ا
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 اذكه مكحلا نوقلطيف ةطساولا ةقيقح مهف ىف سانلا نم ريثك ءىطخي
 « هللاب كرشأ دقف تناك ةيفيك ىأب ةطساو ذختا نم نأو « كرش ةطساولا نأب افازج
 « «ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل مهدبعن امنإإ» : نيلئاقلا نيكرشملا نأش اذه ىف هنأش نأو
 ةعركلا ةيآلا هذه نأل كلذو . هلح ريغ ىف ةيآلاب لالدتسالاو . دودرم مالك اذهو
 ىلاعت هنود نم ةحلا اهذاختاو مانصألل مهتدابع نيكرشملا ىلع راكنالا ىف ةحيرص

 « ىفلز هللا ىلإ مهبرقت اه مهتدابع نأ ىلع ةيبوبرلا ىوعد ىف اهايإ مهكارشإو
 نم بابرأ اهنأ مهداقتعا ثيح نمو اهل مهتدابع ثيح نم مهكارشإو مهرفكف
 . هللا نود

 نيكرشملا كعلوأ نأب دهشت ةيآلا هذه نأ ىهو اهنايب نم دب ال ةمهم انهو
 ام : مانصألا ةدابع نيغوسم مهوق نم مهنع انبر ىكحي اميف نيداج اوناك ام
 لجأ هللا ناكل كلذ ىف نيقداص اوناك ول مهنإف ١ ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن

 بس نم نيملسملا هللا ىهن دقو « هريغ اودبعي ملف « مانصألا كلت نم مهدنع
 ريغب اودع هللا اوبسيف هللا نود نم نوعدي نيذلا اوبست الو# :: ىلاعت هلوقب مهمانصأ

 . «نولمعي وناك امب مهئبنيف مهعجرم مهبر ىلإ مث مهلمع ةمأ لكل انيز كلذك ملع

 وبأو متاح ىلأ نباو رذنملا نباو ريرج نباو ديمح نب دبعو قازرلا دبع ىور
 رافكلا مانصأ نوبسي نوملسملا ناك» : لاق هنأ هنع هللا ىضر ةداتق نع خيشلا

 هللا نود نم نوعدي نيذلا اوبست الو# : هللا لزنأف « لجو زع هللا رافكلا بسيف

 ىبنت نذإ ىهف . ةيآلا هذه لوزن ببس اذه . «ملع ريغب اودع هللا اوبسيف

 اهدبعي ناك ىتلا ةراجحلا ف صقن ةملك اولوقي نأ ديدش ميرحت ىبن نينمؤملا

 نيينثولا ككلوأ بضغ هنع ببستي ةملكلا كلت لوق أل , ةفرشملا ةكمب نوينثولا

 « رضتو عفنت ةحلا اهنأ مهبولق يمص نم نودقتعي اوناك ىتلا راجحألا كلت ىلع ةريغ
 « نيملاعلا بر وهو « هنودبعي ىذلا مهبر نوبسيف لثملاب نيملسملا اولباق اوبضَع اذإو

 مهتدابع نأب نيقداص اوناك ولو « صقن لك نع هزنملا وهو صئاقنلاب هنومربو
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 نإف مهتملا نوبسي نمم اماقتنا هوبسي نأ اًؤرتجا ام ىفلز هللا ىلإ مهبرقت مهمانصأل
 . ةراجحلا كلت نم لقأ مهسوفن ىف ىلاعت هللا نأ ىف ادج حضاو كلذ

 ضرألاو تاومسلا ىقدخخ نم مهتلأس نئلوإط : ىملاعت هلوق ىف اضيأ كلذ لقو
 نأو هدحو قلاخلا ىلاعت هللا نأ اقح نودقتعي اوناك ول مهنإف « هللا نلوقيل
 مهمارتحا لقألا ىلع ناكل وأ اهنود هدحو هلل مهتدابع تناكل . قلخت ال مهمانصأ

 لجو زع هل مهمتش عم قفتي اذه لهو « ةراجحلا كلتل مهمارتحا قوف ىلاعت هل
 قفتي ال هنأ مكحت ةهادبلا نإ ؟ ىلاعتو هناحبس هنم اهل اماقتناو مهتراجح ىلع ةريغ

 كئلوأ دنع لقأ ىلاعت هللا نأ ىلع لدت اهدحو انعم ىتتا ةيآلا تسيلو « ادبأ
 نم أرذ امم هلل اولعجوإ : ىلاعت هلوق اهنم ! لاثمأ اه لب مهتباجح نم نيكرشملا

 الف مهئاكرشل ناك امف انئاكرشل اذهو مهمعزب هلل اذه اولاقف ابيصن ماعنألاو ثرحلا
 نأ ال ولف .« «نومكحي ام ءاس مهئاكرش ىلإ لصي وهف «1' ناك امو هللا ىلإ لصي

 ىذلا حيجرتلا اذه هيلع اهوحجر ام ةراجحلا كلت نم مهسوفن ىف لقأ. ىلاعت هللا

 . « نومكحي ام ءاس 8 : هلوقب مهيلع هللا مكح هيلع اوقحتساو ةيآلا هذه هيكحت

 «لبُه ُلْعَأد : همالسإ لبق هنع هللا ىضر نايفس ىلأ لوق ليبقلا اذه نمو
 بر ةدشلا كلت ف ولعي نأ لبهب ىمسملا مهمنص ىداني ىراخبلا هاور اك

 بلغي نأ دهب ىذلا نينمْوملا شيج هشيجو وه بلغيل هرهقيو ضرألاو تاومسلا
 بر هللا عمو ناثألا كلت عم نوكرشملا كئلوأ هيلع ناك ام رادقم اذه « مهتحلا
 . نيملاعلا

 نونييو هنومهفيال سانلا نم ًاريثك نإف ةفرعملا قح اذه فرعيلف
 . ثونبييام هيلع

 اهيلإ مهتدابعب اوهجوت مهتالص ىف ةبعكلا لابقتساب نيملسملا رمأ امل هللا نأ ىرت الأ

 « ىلاعت هلل ةيدوبع وه امنإ دوسالا رجحلا ليبقتو اه ةدابعلا تسيلو ؟ ةلبق اهوذختاو

 ىون نيملسملا نم ادحأ نأ ولو . ملسو هبحصو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلاب ءادتقاو

 . نائوألا ةدبعك اكرشم ناكل امهل ةدابعلا

 هللا نيبو هنيب ذختا نم لك سيلو اكرش تسيل ىهو اهنم دب ال ةطساولاف
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 ىنبنت اعيمج مهرومأ نأل هللاب نيكرشم مهلك رشبلا ناكل الإو اكرشم ربتعي ةطساو
 ىبنلل ةطساو لهبجف ٠ لهيج ةطساوب نآرقلا ىقلت هُّتَع ىبنلاف , ةطساولا ىلع
 ارناك دقق  مهنع للاعت هللا ىضر ةباحصلل ىمظعلا ةطساولا هم رهر هَ
 هنم نوبلطيو هللا ىلإ هب نولسوتيو مهاح هيلإ نوكشيف دئادشلا ىف هيلإ نوعزفي

 ىنم بلطلا الو ىلإ ىوكشلا زوجي ال هنإف مترفكو متكرشأ مه لوقي ناك امف ءاعدلا

 ء ال ىنم مكيلإ برقأ هللا نإف مكسفنأب اولأستو اوعدتو اوبهذت نأ مكيلع لب
 عناملا نأو هللا وه ةقيقح ىطعملا نأ ملعلا لك نوملعي مهنأ عم لأسيو فقي لبال

 : لوقي ىذلا وهو , هلضفو هللا نذإب ىطعي ُهّتكيَع هنأو ١ هللا وه قزارلاو طسابلاو
 هنأب ىداع رشب ىأ فصو زوجي هنأ رهظي كلذبو « «طعم هللاو مساق انأ امنإ»

 مظععلا ىبنلاو ميركلا ديسلاب فيكف اهيف ةطساو ناك ىأ ةجاحلا ىضقو ةبركلا جرف

 . مَع ىبنلا لقي ملأ ؟ قالطالا ىلع هللا قلخ لضفأو نيلقثلا ديسو نينوكلا فرشأ

 : حيحصلا ىف ءاج اك

 ؟ نا ءايندلا برك نم ةبرك نمّوم نع جرف نم»
 . تابركلا جرفم نموملاف

 : ملسو هيلع هللا ىلص لقي ملأ
 ؟«هل تعفش الإو حجر نإف هنازيم دنع افقاو تنك ةجاح هيخأل ىنعق نم»
 . تاجاحلل ضاق نمؤوملاف

 : حيحصلا ىف لقي ملأ

 ؟ ثيدحلا .. «املسم رتس نم»

 : ملسو هيلع هللا لص ىبنلا لقي ملأ
 .؟ «جئاوحلا ىف مييلإ عزفي اقلخ لجو زع هلل نأ
 ْ : حيحصلا ىف لقي ملأ

 .؟ ,هيخأ نوع ىف دبعلا ماد ام دبعلا نوع ىف هللاود
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 : ثيدحلا ىف لقي ملأ
 ىعي وبأ هاور ؟ «ةنسح نيعستو اثالث هل هللا بتك افوهلم ثاغأ نمد

 . ىقبيبلاو رازبلاو
 ىضاقلاو جرفملا نأ عم هيلإ عزفو رتسو ىضقو ثاغأو ناعأو جرف انه نموملاف
 ةبسن حص كلذ ىف ةطساو ناك امل هنكل . لجو زع .هللا وه ةقيقح نيعملاو راتسلاو
 . هيلإ لعفلا

 ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ةيوبنلا ثيداحألا ىف ءاج دقو
 ضرألا لهأ نع باذعلا عفدي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ديفت ةيثك ثيداحأ

 مهرصنبو ضرالا لهأ مهب قزري ىلاعتو هناحبس هللا نأو دجاسملا رامعو نيرفغتسملاب
 . قرغلاو ءالبلا مهنع فرصيو

 هللا ىضر ىمليدلا عنام نع ننسلا ىف ىقيببلاو ريبكلا ىف قاربطلا ىور
 ٠ : هُيَع ىبنلا لاق : لاق هنأ هنع ىلاعت

 باذعلا مكيلع بصل عتتر مئاهبو عضر ةيبصو عكر هلل دابع ال ول»
 . ءاضر ضر مث ابص

 :لاق هليكِع ىبنلا نأ هنع هللا ىضر صاقو ىلأ نب دعس نع ىراخبلا ىورو

 . «مكئافعضب الإ نوقزرتو نورصنت له»
 ىبنلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نع مآحلاو هححصو ىذمرتلا ىورو

 ْ : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . «هب قزرت كلعل»

 : لاق هع هلا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نعو
 ىف سانلا مييلإ عزفي سانلا جشاوحل مهقلخ اقلخ لجو زع هلل نإ»

 . «ىلاعت هللا باذع نم نونمآلا كتلوأ مهجئاوح

 . نسح وهو ىعاضقلاو مبعن وبأو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور
 : كَ هللا لوسر لاق : لاق هللادبع نب رباج نعو

 هتريود لهأو هدلو دلوو هدلو ملسملا لجرلا حالصب حلصيل هللا نإ»
 . «مييف ماد ام لجو زع هللا ظفح ىف نولازي الو هلوح تاريودو
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 : كَم هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نعو
 .. «ءالب هناريج نم تيب لهأ ةئام نع حلاصلا ملسملاب عفديل هللا نإ»
 «ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد ال ولوإ» : رمع نبا أرق مث

 : لاق ثيدحلا عفر نابوث نعو . ىناربطلا“ هاور

 قأي ىمح نوقزرت مهبو نورطمت مهبو نورصنت مهب ةعبس مكيف لازي ال»
 .. هللا رمأ

 : يَع لاق : لاق تماصلا نب ةدابع نعو

 . «نورصنت مهبو نورطمت مهبو نوقزرت مهب , نوثالث ىتمأ ىف لادبألا»
 . ىاربطلا هاور .. مهنم نسحلا نوكي نأ وجرأل ىلإ : ةداتق لاق

 : ىلاعت هلوق دنع ريسفتلا ىف ريثك نبا ظفاحلا ةعبألا ثيداحألا هذه ركذ
 نمو « جاجتحالل ةحلاص ىهو  ةرقبلا ةروس ف  «سانلا هللا عفد ال ولو#

 . احيحص ربخلا ريصي اهعومجم
 : تع هللا لوسر لاق : لاق سنأ نعو"

 مهبو نوقست مهبف , نمرلا ليلخ لثم الجر نيعبرأ نم ضرألا ولخت نل»
 ىف قاربطلا هاور .. «ربخآ هناكم هللا لدبأ الإ دحأ مهنم تام ام نورصنت

 . 55/5٠١( ج دئاوزلا عمجم ىف اذك) . نسح هدانسإو طسوألا

 : ىمظعلا ةطساولا
 زربي موي ناميالا مويو ديحوتلا موي وه ىذلا مظعألا رشحملا موي ىفو

 ماقملاو دوقعملا ءاوللا بحاص ىمظعلا ة ةطساولا لضف رهظي . شرعلا

 عيضت الو هتعافش درت هل ىذلا عفشملا عفاشلا دوروملا ضوحلاو دومخلا

 هؤوسي الو هنزحي الو ادبأ هيزخي الو هنظ بيخي ال نأب هدعو نم دنع هتنامض

 ةعلخب الإ عجري الف موقيف هب نوعفشتسيو هيلإ قلخلا هجوتي ثيح هتمأ ىف

 كسأر عفرإ دمحم اي : هل هللا لوق ىف لشثمتملا ةماركلا جاتو ناسحإلا

 خ6 ج
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 روزلا بوث
 الو مهنم ةفيرب ةقيقحلاو « نوريثك ةقيقحلا طاسب ىلع نولفطتملاو ءايعدألا

 . اهيلإ مهتبسن ةحصب مهلا فرتعت

 ةاذب مهل رقت ال ىلب» 2: ىليلب الصو ىعدي لك.
 ءايعدألا ءالوهو ةعمسلا نوئيسيو ةروصلا نوهوشي مهنأ ىلإ ةفاضإلاب اذه

 : لوقي ىذلا قيقدلا ىوبنلا فصولا مهيلع قدصي

 روز ىفوث سالك طعي مل امب عبشتملا
 نوقرفيو ةمألا وفص نوركعي « ءالْؤه نم ريثكب نيملسملا رشعم انيلب دقلو

 . هيبأو دلولاو هيخأو ألا نيب ةوادعلا نوثويو تاعامجلا نيب
 ىف نوكلسيو قوقعلا باب نم مالسإلا مهافم حيحصت ىلإ نولخديو

 ةفأرلاو ةئسحلا ةظعوملاو ةمكحلا نولدبتسيو دوحجلا ليبس فلسلا راثاب كسمتا
 نيذلا كعلوأ ءايعدألا نم نإ . قوذلا ةلقو بدألا ءوسو ةوفجلاو ةظلغلاب ةمحرلاو

 هتروص اوهوشف هرهوجو هتقيقح نع سانلا دعبأ مهو فوصتلا ىلإ مهسفنأ نوبسني

 ةذتاسألاو نيفراعلا ةداسلا نم هتمئأ ىلإو هيلإ اورجو هتريس اودسفأو هتمارك اوسندو
 ْ . عذاللا داقتنالا نيبرملا

 . ةذوعشو الجدو ليطابأو تافارخ فوصتلا فرعن ال اننإ

 ةيكرش دئاقع وأ ةيبنجأ اراكفأ وأ ةيفسلف تايرظن فوصتلا فرعن ال اننإ

 . ةيداحتإ وأ ةيلولح
 الو ةنسلاو باتكلا فلاخي ام لك نأ ربتعنو هلك اذه نم هللا ىلإ أربن اننإ

 . ةفيعض سوفنو ةمثآ ديأب قصلمو ليخد بوذكم وه ليوأتلا لبقي

 اهجهانمب اهلك ىهو ةيركف فراعمو ةيملع سرادم فوصتلا فرعن اننإ
 انبادآل لمكألا هجولاو ةيمالسإلا ةركفلل ىلعألا قفألا لشمت اهقرطو اهجماربو
 « ةايحلا نوؤش نم نأش لك ىف لامكلاو ناميإلا ف لامكلا لشمت « انتايلاثمو

 مركلاو ةدجنلاو راثنإلاو ءافولاو ةنامألاو :قدصلا هنإ ةينابر ةوعد لكل ةيكرلا ةصالخلا لثمت
 ريصلاو قحلاب ىصاوتلاو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو فوهلملا ةئاغإو فيعضلا ةرصنو
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 . حيحصلا موقلا قلخلا لثم يتلا ربخلا لف ىلإ قياستاو

 هلاجرو ليألا ردصلا تالوطب ترهظ ىكرلا قلخلاو ةرطاعلا ةيسلا هذهبو
 ىلعأو ةفص لمكأو ةلح ىببأ ىف ةيمالسإلا ةيصخشلا انل تزربف هلاطبأو هتمئأو

 داهجلاو ةزعلاو ةدايسلاو رخفلاو دجمنلا ثيدح خيراتلا اهنع انل ىورو « جذومت رهطأو
 . ةيمالسإلا ةراضحلا سوردو لاضنلاو

 حورلا تالاسر ىلع الإ ىنبنت ال ىربكلا تاضبنلا نأ نيقيب كردن انه نمو
 اهلثم دمتست ىتلا ةيوقلا ةدعاصلا قالحألا ىلع الإ موقت الو « ناميإلا تاماهإو

 . ةسدقملا دئاقعلا نم

 ىهو بوسعشلا لام سأر ىه ةيحورلاو ةيسفنلاو ةيقلخلا تافصلا نإ
 . ايلعلا هتاياغ ىلإ ىرشبلا بكرلاب عفدتو مثألا عنصت ىتلا ىمظعلا تارخدملا

 هذه نأ فيك ىري موقلا نم نيفراعلا تاداسلاو نيح اصلا فلسلا ريس ىف رظانلاو

 خيراتلا ىف ةوهشم ةدوهشم ةحيرص تاضافتنال ارشابم اببس تناك ءىدابملاو لثملا

 ناميإ , ناميإلا روص ىلعأ وه ناميإ الإ ةوقلاو ذوفنلا نم مهل نكي ملو , ىمالسإلا

 ةلعشلا هعابنأ بولق ىف قلطي ناميإ هنإ « ةبحلاو قوشلا ىلع زكترب ىح دقتم راح
 ماقم ىف امئاد شيعي مهنم لجرلا نأ فيك ىريو « هللا ىلإ ًامئاد ةعلطتملا ةجهوتملا

 عم هبقاري لب « هتاكرح نم ةكرح لك ىف هبقاريو « ءىش لك ىف هللا ىري ناسحإلا

 ةظقيلا ثعبي ناميإ هنإ داحلا الو داحتا الو لولح ريغ نم هسافنأ نم سفن لك
 . نوكلا ىف ةيراسلا ةينابرلاب قيمعلا ساسحألا اهيلع ىفضيو « ةايحلا ىف ةلماشلا

 نيعلا ةئئاخو ىوجنلا تاسمهي بلقلا رطاوخ ملعتو اهقامعأ ىف شيعت ىتلاو

 . رودصلا ىفخت امو
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 اوماقف حلاصلا فلسلا ىلإ مهسفنأ نوبسني نيذلا كئلوأ ءايعدألا نم نإو

 ةميقس ماهفأو ةميقع لوقعبو ءايمع ةيبصعو ءالهج ةيجم» ىف ةيفلسلا ىلإ نوعدي

 لك نأو ةعدب هنأ ىوعدب ديفم عرتخم لك ركدتو ديدج لك براحت ةقيض رودصو
 بحجوت ةيمالسإلا ةعيرشلا حور نأ عم ةعدبلا عاونأ نيب قيرفتلا نود ةلالض ةعدب
 ةعدبلا اهنمو ةنسحلا ةعدبلا اهنم نإ : لوقن نأو ةعدبلا عاونأ نيب زيمن نأ انيلع

 . بقاثلا رظنلاو رينلا لقعلا هيضتقي ام اذهو . ةئيسلا

 مامإلاك مهنع هللا ىضر ةمألا هذه فلس نم لوصألا ءاملع هققح ام اذهو

 . رجح نباو ىلحناو ىطويسلاو ىوونلاو .مالسلادبع نب زعلا

 نم دب الو ء اضعب اهضعب لمكيو اضعب اهضعب رسفي ةيوبنلا ثيداحألاو
 اهموهفمو ةعيرشلا حورب اهيسفت نم دب الو . ةلماكتم ةدحاو ةرظن اهيلإ رظنلا
 . رظنلا لهأ نيب هيلع قفتملا

 لقاع لقع ىلإ اهييسفت ىف جاتحت ةفيرشلا ثيداحألا نم اريثك دجن اذلو

 لاوحأ ىعاربو ءارغلا ةعيرشلا رحب نم دمتسي قئاذ بلقو قئال مهفو بقاث ركفو
 ىتلا ةيوبنلا ةينارقلا صوصنلاو ةيعرشلا دعاوقلا دودح ىف اهرياسيو اهتجاحو ةمألا

 ْ . اهنع جورخلا زوجيال

 نأ : لوقلا نم دب الف :ةلالض ةعدب لك : ثيدحلا اذه كلذ ةلثمأ نمو
 . ىعرش لصأ تحت لخدت ال ىتلا ةئيسلا ةعدبلا كلذب دارملا

 : ثيدحك ثيدحلا اذه ريغ ىف دراو دييقتلا اذهو

 . «دجسملا ىف الإ دجسملا راج ةالص الو

 نأ الإ دجسملا راج ةالص ىفن ىف رصحلا ديفي هنأ عم ثيدحلا اذهف

 . ةلماك ةالص ال نأب هدييقت ديفت ثيداحألا تامومع
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 ٠ : ثيدحكو

 . ةلماك ةالص ىأ : اولاق .. «ماعطلا ةرضحب ةالص الد
 : ثيدحكو |

 .. ؛هسفنل بحي ام هيأ بحي ىتح مدحأ نمؤيال»

 .٠ الماك اناميإ ىأ : اولاق

 : ثيدحكو

 ؟ هللا لوسراي نم : ليق , نمؤي ال هللاو نمؤي ال هللاو نمؤي ال هللاو»
 . هقئاوب هراج نمأي مل نم : لاق

 : ثيدحكو

 . «محر عطاق ةنجلا لخدي الو» .. «تاتق ةنجلا لخدي الد

 .. «هيدلاول قاعود

 الحتسم ناك اذإ لخدي ال وأ ايلوأ اليحخد لخدي ال هنإ : اولاق ءاملعلاف

 . لعفلا كلذل

 . ليوأتلا عاونأب هولوأ امنإو هرهاظ ىلع هورجي مل مهنأ لصاحلا
 ةباحصلا لاوحأو ثيداحألا تامومعف بابلا اذه نم اذه ةعدبلا ثيدحو

 . ىلك لصأ تحت جردنت ال ىتلا ةئيسلا ةعدبلا هب دوصقملا نأ ديفت

 . ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رجأو اهرجأ هل ناك ةنسح ةنس نس نم»

 . «نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ىتنسب مكيلع»

 . هذه ةعدبلا تمعن : حيوارتلا ةالص ىف رمع لوقيو

 .. قيفوتلا هللابو اذه
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 ةيوغللاو ةيعرشلا ةعدبلا نيب ىرورض قيرفت
 دشأ كلذ لوقي نم ىلع ركنيو . ةئيسو ةنسح ىلإ ةعدبلا سقت مهضعب دقتني

 لوسرلا لوق حيرص ةفلاخمل كلذو « لالضلاو قسفلاب هيمري نم مهنمو لب ؛ راكنإلا
 فصو ىف حيرصو مومعلا ىف عرص ظفللا اذهو . [ةلالض ةعدب لكز : هلع

 بحاص عرشملا لوق دعب حصي لهف : لوقي هارت انه نمو « ةلالضلاب ةعدبلا

 : لوقيف هتبتر تناك امهم هيقف وأ دبتجم أي ةلالض ةعدب لك نأ : ةلاسرلا

 اهضعبو ةنسح اهضعبو ةلالض اهضعب لب « ةلالض ةعدب لك تسيل - ال - ال

 عم ركنيو نيحئاصلا عم حيصيف سانلا نم ريثك ٌرتغي لخدملا اذهبو « ةئيس

 حور اوقوذي مو . ةعيرشلا دصاقم اومهفي مل نيذلا ءالوه داوس رّثكيو نيركنملا
 . يمالسإلا نيّدلا

 ىتلا لكاشملا هل لحي جرخم داجيإ ىلإ رطضي ىتح اريسي الإ ثبلي ال مث
 ةليسو عارشخا ىلإ ءوجّللا ىلإ رطضي هنإ « هشيعي ىذلا عقاولا هل رّسفيو . همداصت
 سبسلي الو لب « نكسي الو برشي الو لكأي نأ عسيطتسي امل اهالول « ىرخأ

 هذه « هعمتجم الو هناوخإ الو هلهأ الو هسفن عم لماعتي الو جوزتي الل سفنتي الو
 « ةيويندو ةينيد ةعدب ىلإ مسقنت ةعدبلا نإ : جرصلا ظفللاب لوقي نأ ىه ةليسولا

 ىلع وأ مسقتلا اذه عرتخي نأ هسفنل بعالتملا اذه زانجأ دقل - هللا ناحبساي

 دهع ذنم ادوجوم ناك ىنعملا اذه نأ انملس ولو ةيمستلا هذه عرتخي نأ لقألا

 عيرشتلا دهع ىف اعطق ةدوجوم نكت مل ةيويندو ةينيد : ةيمستلا هذه نكل ةوبنلا
 . ؟ ةعدتبملا ةيمستلا هذه تعءاج نيأ نمو ؟ مبسقتلا اذه ءاج نيأ نمف يوبنلا

 : هل لوقن عراشلا نم تأي مل ةئيسو ةنسح ىلإ ةعدبلا سقت نإ : لاق نمف

 . عارتخالاو عادتبالا نيع وه ةلوبقم ةيويندو « ةلوبقم ريغ ةينيد ىلإ ةعدبلا مسقت اذكو
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 : لوقي اذهو « قالطالاب اذكه (ةلالض ةعدب لك) : لوقي عراشلاف

 : نيمسق ىلإ مسقنت ةعدبلا نإ لب ٠ قالظالاب ةلالض ةعدب لك تسيل ال - ال

 . اهيف ىش ال ىتلا ىهو ةيويندو . ةلالضلا ىهو ةينيد

 لوزيو . لاكشألا نم ريثك ىلجني اهبو ةمهم ةلأسم انه حضون نأ دب ال اذلو
 . هللا ءاش نإ سبللا

 نم دب الف « عرشلا ناسل وه هناسلف . مبكحلا عراشلا وه انه ملكتملا نأ وهو

 لصألا ىف ةعدبلا نأ تملع اذإو « هب ءاج ىذلا ىعرشلا نازيملا ىلع همالك مهف

 وأ ةدايزلا نأ كنهذ نع بيغي الف لاثم ريغ ىلع عرتخاو ثدحأ امأ لك : ىه

 ىف ةدايزلاو ٠ نيدلا رمأ نم ريصيل نيدلا رمأ ىف ةدايزلا وه انه مومذملا عارتخالا

  ةعيرشلا بحاصل ةبوسنم ةعبتم ةعيرش ريصيف « ةعيرشلا ةغبص ذخأيل ةعيرشلا
 انرمأ ىف ثدحأ نم) : هلوقب ِهُتََع هللا لوسر انديس هنم رذح ىذلا وه اذهو

 . (اذه انرمأ ىف) : هلوق وه عوضوملا ف لصافلا دحلاف « (در وهف هنم سيل ام اذه
 ةيوغللا ةعدبلل الإ سيل انموهفم ىف ةئيسو ةنسح ىلإ ةعدبلا مسقت نإف كلذلو

 ىعرشلا ىنعملاب ةعدبلا نأ ىف اعيمج كشن الو , ثادحالاو عارتخالا درجم ىه ىتلا

 اذه نوركنملا كئلوأ مهف ولو , ةضوغبم ةدودرم ةمومذم ةنتفو ةلالض الإ تسيل

 . ديعب عازنلا نطومو بيرق عاتجالا لحم نأ محل رهظل ىنعملا
 ةعدبلا ميسقت نوركني امنإ مسقتلا ىركنم نأ ىرأ ماهفألا نيب بيرقتلا ىف ةدايزو

 . ةرورض كلذ مهرابتعإو « ةيويندو ةينيد ىلإ ةعدبلا مهميسقت ليلدب ةيعرشلا

 ةيوغللا ةعدبلل ةبسنلاب وه امنإ اذه نأ نوري ةئيسو ةنسح ىلإ ميسقتلاب نيلئاقلا نأو
 ىف كش الو « ةيبك ةئيسو ةلالض ةعيرشلاو نيدلا ىف ةدايزلا نإ : نولوقي مهنأل

 ىلإ ةعدبلا مسقتل نيركنملا انناوخإ نأ ىرأ ىنأ ريغ . ىلكش فالخلاف مهدنع كلذ

 .ريبعتلا ةقد ىف ظحلا مهفلاحي مل ةبويندو ةينيد ىلإ اهميسقتب نيلئاقلاو « ةكيسو ةنسح
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 نأب اومكحو - قح اذهو - ةلالض ةينيدلا ةعدبلا نأب اومكح امل مهنأل كلذو

 ةعدب لك ىلع اومكح دق اذهب مهنأل مكحلا اًواسأ دق ابيف ٌيبش ال ةيويندلا ةعدبلا

 نم ذشنيح دب الو ةبيصمو ةنتف هب عقتو . مظع رطخ اذه ىفو « ةحابإلاب ةيويند

 اهنم ةيويندلا ةعدبلا هذه نإ : اولوقي نأ وهو « ةيضقلل ىرورضو بجاو ليصفت

 لهاج ىمعأ الإ هركني ال ىذلا دهاشملا عقاولا وه اك رش وه ام اهنمو ريخ وه ام
 نأب : لاق نم لوق ةقدب ىنعملا اذه قيقحت ىف .ىفكيو « اهنم دب ال ةدايزلا هذهو «

 ىلا ىهو . مدقت اك ةيوغللا اهب دارملا نأ مولعمو « ةئيسو ةنسح ىلإ مسقنت ةعدبلا
 ىداني وهو . طايتحالاو ةقدلا ةياغ ىف لوقلا اذهو « ةيويندلاب نوركنملا اهنع ربع

 نيملسملا عزليو . نيدلا دعاوقو عرشلا مكحل عايصنإلاو طابضنالاب ديدج لك ىلع
 ىلع ةصاخلاو ةماعلا ةيويندلا مهرومأ نم ثدحأو مهل ّدج ام لك اوضرعي نأ

 هذهو « ةعدبلا كلت تناك امهم ابيف مالسالا مكح ىريل ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ةمئأ نع هللا يضرف . لوصألا ةمئأ نع ربتعملا عئارلا مسقنلاب الإ ققحتي ال

 نود ةميلسلا ىناعملا ىلإ ةيدؤملا ةئزجملا ةحيحصلا ظافلألل مهريرحت نعو لوصألا

 . ليوأت وأ فيرحت وأ صقن
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 ةعيرشلاب لمعلا ىلإ فوصتلا ةمئأ ةوعد

 ةحاقولاو ةءارجلا تغلب لب هفصني نم ليلق « مهتملا مولظملا كلذ فوصتلا
 اهب لوزتو ةداهشلا اهب طقست ىتلا حدقلاو مذلا تافص نم هلعج هنإ مهضعبب

 . ىوص هنأل ؟ اذامل هربخ لبقي الو ةقثب سيل نالف : لوقيف ةلادعلا

 هلهأ نوبراحيو فوصتلا نومذي نيذلا ءالِْه ضعب ىرن اننأ بيرغلا بيجعلاو

 نع لوقي ام لوقبو ٠ لعفي ام لعفي نيركنملا ءالوه ضعب ىرن « ءادعلا مهنوبصانبو
 ىف ةيفوصلا نم ةمئألا ءالؤه مالك لقني انيح ههجو ىلع ىحتسي ال مث ء فوصتلا
 لاق : ةحاقوو ةحاجب لكب لوقيف « سوردلا ىساركو ةعمجلا ربانم ىلع همالكو هبطخ
 ١ ىرتستلا لهس لاقو ٠ ىرصبلا نسحلا لاقو « ٍدينجلا لاقو .٠ ضايع نب ليضفلا
 . قاحلا رشب لاقو « ىيساحملا لاقو

 فوصتلا بتكو « هناينبو هدعاوقو هناكرأو هباطقأو فوصتلا ةمئأ مه ءالؤهو
 ؟ لهاجت مأ لهج وهأ ىردأ الف « مهلئامثو مهبقانمو مهرابخأو مهلاوقأب ةنوحشم
 ٠ . ؟ ىماعت وأ ىمعو

 « هلاجرو فوصتلا ناكرأ مه نيذلا نيدلا ةمئأ مالك لقنأ نأ تببحأ دقو
 نأل , ىقيقحلا مهفقوم فرعنل ةيمالسإلا ةعيرشلا نع مهمالك لقنأ نأ تدرأ
 ثدحتي نم ريخ وه ناسنالاف , هسفن صخشلا نع صخشلا فرعن نأ بجاولا

 ْ . رمضي ام رهظي نم قثوأو هيأر نع

 نم الإ قلخلا نع ةدودسم اهلك قرطلا : هنع هللا ىضر دينجلا مامالا لاق

 اهلك تاريخلا قرط نأل . هتقيرط مزلو هتنس عبتاو ع هللا لوسر رثأ ىفتقا
 . نيعباتملاو هرثأ نيفتقملا ىلعو « هيلع ةحوتفم

 انب اوموق : هباحصأل موي تاذ لاق هرس سدق ىماطسبلا .ديزي ابأ نأ ءاجو
 لجبلاب اذإف « انيضمف : لاق « ةيالولاب هسفن رهش دق ىذلا كلذ ىلإ رظنن ىتح

 . هيلع ملسي ملو ديزي وبأ فرصناف ةلبقلا وحن هقازب ىمرف دجسملا دصق دق
 انومأم نوكي فيكف تم هللا لوسر بادآ نم بدأ ىلع نومأمب سيل اذه : لاقو
 . نيقيدصلاو ءايِلُْألا تاماقم نم هيعدي ام ىلع



 ليلقلا ضغبو لياجلا بح : عبرأ مالكلا رادم : ىرصملا نونلا وذ لاق

 هللا بيبح ةعباتم لجو زع هلل بحملا تامالع نم . ليوحتلا فوخو ليزنتلا عابتإو
 . هنئسو هرماوأو هلاعفأو هقالخأ ىف ُهلِع

 ءىفطي ال ىذلا وهو : ناعم ةثالثث مسا فوصتلا : ىطقسلا ىرسلا لاق

 ةنسلاو باتكلا رهاظ هيلع هضقني ملع ىف نطابب ملكتي الو « هعرو رون هتفرعم رون
 . هللا مراحم راتسأ كته ىلع تاماركلا هلمحت الو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيأر : ىفاحلا ثراحلا نب رشب رصن وبأ لاق

 : تلق ؟ كنارقأ نيب هللا كعفر مل ىردتأ ! رشب اي : ىل لاقف « مانملا ىف

 كتحيصنو « نيحلاصلل كتمدخو ىتنسل كعابتاب : لاق « هللا لوسر ايال

 . راربألا لزانم كغلب ىذلا وه اذه  ىتيب لهأو ىلحصأل كتبحو كناوخإل
 هللا لأسأ نأ تممه دقل : ىماطسبلا ىسيع نب روفيط نب ديزي وبأ لاق

 لأسأ نأ ىل زوجي فيك : تلق مث « ءاسنلا ةنّومو « لكألا ةنّؤم ىنيفكي نأ ىلاعت

 ىلاعتو هناحبس هللا نإ مث هلأسأ ملف « هايإ هيَ هللا لوسر هلأسي ملو , اذه هللا
 ول : اضيأ لاقو « طئاح وأ ةأرما ىنتلبقتسا ىلابأ ال ىتح ءاسنلا ةنّوم ىنافك

 ىمتح ؛ هي اورتغت الف « ءاوحلا ف ىقتري ىتح تاماركلا نم ىطعأ لجر ىلإ مترظن
 . ةعيرشلا ءادأو « دودحلا ظفحو « ىبنلاو رمألا دنع هنودجت فيك اورظنت

 نم ةتكنلا ىبلق ىف عقو امبر : ىنارادلا ةيطع نب نمحرلا دبع ناميلس لاق

 : هلوقو « ةنسلاو باتكلا : نيلداع نيدهاشب الإ هنم لبقأ الف « امايأ موقلا تكن

 . ىبلق نم ىأ هنم
 ةنس عابتا الب المع لمع نم : ىراوحلا ىبأ نب دمحأ نسحلا وبأ لاق

 . لطابف هلك هللا لوسر

 تقو لك ىف هلاعفأ نزي مل نم : دادحلا ةملس نب رمع صفح وبأ لاق 00

 . لاجرلا ناويد ىف هدعت الف . هرطاوخ مهتي ملو « ةنسلاو باتكلاب
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 ثيدحلا بتككي ملو نارقلا ظفحي مل نم : دمحم نب دينجلا مساقلا وبأ لاق
 . ةنسلاو باتكلاب ديقم انملع نأل « رمّألا اذه ىف هب ىدتقي ال

 ديشم اذه انملع « ةنسلاو باتكلا لوصأب ديقم اذه انبهذم : اضيأ لاقو

 . هلع هللا لوسر ثيدحب

 لاحلا ناثع ىلأ ىلع ريغت املو : ىريحلا ليعامسإ نب ديعس نائع وبأ لاق

 ىنب اي ةنسلا : لاقو « هينيع ناثع وبأ حتفف هسفن ىلع اصيمق ركب وبأ هنبا قزم

 . نطابلا ىف لك ةمالع رهاظلا ىف
 عم ةبحصلاو « ةييهلا ماودو « بدألا نسحب هللا عم ةبحصلا : اضيأ لاقو

 ىلاعت هللا ءايلوأ عم ةبحصلاو « ملعلا رهاظ موزلو هتنس عابتاب هع لوسرلا
 . ةمدخلاو مارتحالاب

 رشبلا ماودب ناوخإلا عم ةبحصلاو  قلخلا نسحب لهألا عم ةبحصلاو

 . ةمحرلاو ءاعدلاب لاهجلا عم ةبحصلاو  امثإ نكي ملام

 رمأ نمو « ةمكحلاب قطن العفو الوق هسفن ىلع ةنسلا رّمُأ نم : اضيأ لاق
 . «اودتبت هوعيطت نإوإط» : ىلاعت لاق « ةعدبلاب قطن العفو الوق هسفن ىلع ىوهلا

 ةلاح هللا عم ىعدي هتيأر نم : ىرونلا دمحم نب دمحأ نسحلا وبأ لاق

 . هنم نيرقت الف ىعرشلا ملعلا ٌّدح نع هجرخت

 « مراحل نع ه,صب ضغ نم : ىنامركلا عاجش نب هاش سراوفلا وبأ لاق
 « ةئنسلا عابتاب هرهاظو « ةبقارملا ماودب هنطاب رمعو , تاوهشلا نع هسفن كسمأو
 . هتسارف هل ءىطخي مل لالحلا لكأ هسفن دوعو

 هسفن مزلأ نم : ىمدألا ءاطع نب لهس نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ لاق

 ىف هلم بيبحلا ةعباتم ماقم هب ىطعأو « ةفرعملا رونب هبلق هللا رون ةعيرشلا بادآ
 . هقالخأو « هلاعفأو « هرماوأ
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 , هدجت مل نإف , ملعلا ةزافم ىف هبلطاف هنع تلعس ام لك : اضيأ لاقو

 عضاوملا هذه ىف هدجت مل نإف , ديحوتلاب هنزف هدجت مل نإف . ةمكحلا ناديم ىفف

 . ناطيشلا هجو هب برضاف ةئثالثلا

 الو ؛ هكولس هيلع لهس ىلاعت قحلا قيرط ملع نم : زازبلا ىدادغبلا ةزمح وبأ لاق

 . هلاوقأو « هلاعفأو « هلاوحأ ىف « ِهََع لوسرلا ةعباتم الإ ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا ىلع ليلد
 هتعاط راشيإ : هللا ةبحم ةمالع : قرلا دواد نب مهاربإ قاحسإ وبأ لاق

 ٠ : هع هيبن ةعباتمو

 ةمدخو « خياشملا تامرح مازتلا ىف ديرملا بدأ : ىرونيدلا داشمم لاق

 . هسفن ىلع عرشلا بادآ ظفحو بابسألا نع جورخلاو « ناوخإلا

 هالشبإ الإ ضئارفلا نم ةضيرف دحأ عّيضي مل : لزانم نب هللا دبع دمحم وبأ لاق

 . عدبلاب ىلتبي نأ كشوأ الإ ننسلا عييضتب دحأ لتي لو « نئسلا عييضتب ىلاعت هللا

 غيب 6# ب

 ةيفلسلا ةكرحلا ةمئأ فقوم) يهو ةميق ةلاسر ىككملا ظيفحلادبع خيشلا لضافلا ةمالعلا فلأ دقو اذه (1)

 « مقلا نباو « ةيميت نبا خسيشلاو « لبنح نب دمحأ مامإلا ءاراو لاوقأ اهيف عمج « (ةيفوصلاو فوصتلا نم

 ىلع مهءانثو مهحدمو , فوصتلل دّيوملا مهفقومو  باهولادبع نب دمحمو بجر نياو « ريثك نباو يبهذلاو

 . ةيفوصلا ةداسلا ععاشم
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 ةرعاشألا ةقيقح

 لالضلا ىلإ مهبسني نأ ضعبلا عروتي الو .. ةديقعلا رمأ ىف مهتقيرط الو ةرعاشألا

 تتشو [ةنسلا لهأ] ةدحو قزمت ببس ةرعاشألا بهذمب لهجلا اذهو
 تسلو « لالضلا لهأ فئاوط نمض [ةرعاشألا ] كلسي ضعبلا ادغ ىتح مهلمش
 ةنسلا لهأ نيب ىواسي فيكو ؟ لالضلا لهأو ناميالا لهأ نيب نرقي فيك ىردأ

 . ؟ ةيمهجلا مهو ةلزتعملا ةالغ نيبو

 . ؟ «نومكحت فيك مكل ام نيمرجماك نيملسملا لعجنفأ»

 الم نيذلا .. نيملسملا ءاملع نم ىدهلا مالعأ ةمئأ مه : ةرعاضألا

 مه مهنيدو مهملعو مهلضف ىلع سانلا قبطأو اهيراغمو ضرألا قراشم مهملع
 . ةلزتعملا نايغط ىف اوفقو نيذدلا لضافألا اهئاملع مالعأو ةنسلا لهأ ءاملع ةذباهج

 نيدلا مولع راصنأ ءاملعلاو] : ةيميت نبا مالسإلا خيش مهنع لاق نيذلا مه

 . عبارلا ءزجلا ىواتفلا [نيدلا لوصأ راصنأ ةرعاشألاو

 ىرابلا حتف] باتك بحاص ءارم الب نيثدحملا خيش [ىنالقسعلا رجح نب دمحأ]

 . ءاملعلا نم دحأ هنع ىنغتسي ال هباتكو بهذملا ىرعشأ [ىراخبلا حرش ىلع

 . ملسم حيحص حرش بحاص [ىوونلا مامإلا] ةنسلا لهأ ءاملع خيشو
 . بهذملا ىرعشأ ةريهشلا تافنصملا بحاصو

 [نارقلا ماكحأل عمماجلا] ريسفت بحاص ىبطرقلا مامإلا نيرسمفملا خيشو

 . بهذملا ىرعشأ

 فارتقا نع رجاوزلا) باتك بحاص [ىمتيها رجح نبا] مالسالا خيشو

 . بهذملا ىرعشأ (رئابكلا
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 ىرعشأ [ىراصنألا اهركذ ] تبشلا ةجحلا مامإلا ثيدحلاو هقفلا خيشو
 . بهذملا

 مامإلاو ىفسنلا مامإلاو ىنالقسعلا مامإلاو [ىنالقابلا ركب وبأ] مامإلاو
 .ىزج نبا مامإلاو « [طيحملا رحبلا] ريسفت بحاص ىوحنلا نايح وبأو « ىنيبرشلا
 . ةرعاشألا ةمئأ نم ءالّؤه لك ... ملا ( ليزنتلا مولع ىف ليهستلا ) بحاص

 ةمئأ نم « ءاهقفلاو نيرسفملاو نيثدحملا نم مالعألا ءالؤه ددعن نأ اندرأ ولو
 لضافألا ءاملعلا كعلوأ درس ىف تادلجم ىلإ انجتحاو لاحلا انب قاضل ةرعاشألا

 ليمجلا درن نأ بجاولا نم نإ .. اهبراغمو ضرألا قراشم مهملع الم نيذلا

 ديس ةعيرش اومدخ نيذلا لضفلاو ملعلا لهأل لضفلا فرعن نأو هباحصأل
 . مالعألا ءاملعلا نم نيلسرملا

 غيزلاب نيحلاصلا انفالسأو مالعألا انءاملع انيمر نإ انيف ىجري ريع ىأو
 . ؟ لالضلاو

 . مالسإلا قيرط نع غيزلاو

 موقي نم ةرقابعلاو [ ةرتاكدلا ] نم رصعلا ءاملع نيب دجوي له : لوقأ ىننإ
 ةنسلا ةمدخ نم « ىوونلا مامالاو قالقسعلا رجح نبا مالسالا خيش هب ماق امب

 ؟ ناوضرلاو ةمحرلاب هللا امهدمغت ناليلجلا نامامإلا ناذه لعف 5 ةرهطملا ةيوبنلا

 . ءالؤه مولع ىلإ ةجاحب نحنو ةلالضلاب  ةرعاشألا رئاسو  امهيمرن فيكف

 ىرهزلا مامإلا لاق دقو « لالض ىلع اوناك اذإ مهنع مولعلا ذحأن فيكو

 . مكنيد نوذخأت نمع اورظناف نيد ملعلا اذه نإ ] : هللا همحر

 ىف اوأطخأف اودهتجا هللا مهمحر مهنإ : ضراعملا لوقي نأ ىفكي ناك امفأ

 غيزلاب مسيمرن نأ لدب « كلسملا اذه اوكلسي ال نأ ىلوألا ناكو ء تافصلا ليوأت
 : ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم مهدع نم ىلع بضغنو « لالضلاو
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 ىزارلا رخفلاو ىنالقابلاو ىبطرقلاو ىنالقسعلاو ىوونلا مامإلا نكي مل اذإو
 مل اذإ ءاغبنلا لحاطفو « ءاملعلا ةذباهج نم مهيبغو ىراصنألا ايركزو ىمتيملاو
 . ؟ نذإ ةنسبلا لهأ مه نمف ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم اونوكي

 نأ ةيمالسإلا ةوعدلا لقح ىف نيلماعلا لكو ةاعدلا لك اصلخم وعدأ ىننإ
 رايخأو اهئاملع ةلجأ ىف ةصاخنو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ ىف هللا اوقتي

 مهردق انئاملعل فرعن مل اذإ انيف ريخ الو ةعاسلا مايق ىلإ ريخب دمحم ةمأف , اهئاهقف

 . ("”هلضفو
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 ةمهمو ةليوط ثوحب نم ةرعاشألا ةلأسم ىف نوباصلا ىلع دمحم خيشلا ةمالعلا انخيش هبتك ام رظنأ )١(
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 ثحبلاب تومت قئاقح

 انفلكي مل امم ةديقعلا لئاسم نم ةيثك قئاقح ىف ءاملعلا نيب ثحبلا ىرجي
 كلذو « اهالجو قئاقحلا كلت َءاهَب بهذي ثحبلا كلذ ىرأ انأو « ىلاعت هللا هب

 « تناك فيك ىلاعتو هناحبس هلل هيَ ىبنلا ةيؤر ىف ءاملعلا فالتخاك الثم

 نمو هبلقب هآر لئاق نمف . بابلا كلذ ىف مهنيب رئادلا ضيرعلا ليوطلا فالخلاو
 لك نأ هارأ ىذلاو « هتحت لئاط ال امب هل رصنتسيو هليلد .دروي لكو « هنيعب هار لئاق
 ماوعلا اذه عمس اذإ اصوصخ هعفن نم ربكأ هررض لب « هيف ةدئاف ال ثبع: كلذ

 انيفتكاو اذه نع ثحبلا انيغلأ اننأ ولو « ةلاحم ال مهبولق ىف كيكشتلا لخدُي هنإف

 الع هنإ لوقن نأب سوفنلا ىف ةمظعم ةمركم تيقبل تءاج اي ةقيقحلا هذه داريإب

 . وه هل قابلا كرتنو ةقيقحلا هذه ىلع رصتقنو هبر ىأر
 : اميلكت ىسوم هللا ملكو

 هللا مالك ةقيقح ىف ثحبلا نم ءاملعلا نيب ىرجي ام اضيأ كلذ نمو

 ىلاعتو هناحبس همالك نإ لئاق نمف « بابلا اذه ىف رئادلا ريبكلا فالخلاو ىلاعت

 نأ دقتعأ انأو « توصو فوحب ىلاعتو هناحبس همالك نإ لئاق نمو « ىسفن مالك

 .هعاونأ لكب كرشلا نع دعبيو ىلاعتو هناحبس هلل هيزنتلا ةقيقح بلطي نيفرطلا الك

 ىممإلا لامكلا ىفاني وه ذإ اهراكنإل لاجم ال ةئباث ةقيقح مالكلا ةلأسمو

 بجي نارقلا ىف ةدراولا ىلاعتو هناحبس هتافص نأ ىرخأ ةهج نمو « ةهج نم اذه
 . هللا الإ هللا فرعي ال هنأل اهتابثإو اهب ناميالا

 اهتيفيك ىف صوغلا نود ةقيقحلا هذه تابثإ وه هيلإ وعدأو هارأ ىذلاو
 هنإ لوقنو هللا مالك اذه لوقنو مالكلا ىلاعتو هناحبس هلل تبشنف « اهلكشو

 هنوك نم لطابلا نم كلذ دعب امع رظنلا فرصنو : ملكتم ىلاعتو هناحبس
 اذه لكو . توص الو فرح الب وأ توصو فرحب ىسفن ريغو ايسفن امالك
 ء ملسو هيلع هللا لص ىفطصملا وهو ديحوتلاب ءاج ىذلا هيف ملكتي مل عطنت
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 . مظع ناتبب اذه كناحبس ؟ عدبلا حبقأ نم اذه سيلأ ؟ هب ءاج ام ىلع ةدايزلا ملف

 . ىلاعتو هناحبس هللا دنع هب عمتجن موي هنع انثدحي ملسو هيلع هللا لص وه
 ىف صوغلا نع ادرجم اهلاثمأو ةقيقحلا هذه نع امئاد انئيدح نوكي نأ ىلإ وعدن نحن

 . اهاكشأو اهروصو اهتايفيك

 : ىفلخ نم مارأ ىنإ

 مارأ ىفإ ] : هلع هلوق ةقيقح ىف ثحبلا نم ءاملعلا نيب ىرجي ام اضيأ كلذ نمو

 نينيع ع هيبنل لعجي ىلاعت هللا نإ : لئاق نمف . [ ىمامأ نم مآرأ اك ىفلخ نم
 ةذافن ةوق نيتيماُمألا هينيعل لعجي ىلاعتو هناحبس هللا نإ : لئاق نمو « فلخلا نم
 هفلخ ام هلع هل سكعي ىلاعتو هناحبس هللا نإ : لئاق نمو ءامهفلخ ام اهب ىرت
 اهامج نع ةقيقحلا هذه جرخي عطنت اذه لكو « هينيع نيب همامأ هتروص نوكت ىتح

 . بولقلا ىف افالجو اهتبيه فعضيو « اهقنورو

 نأ وه هارنو هيلإ وعدن ىذلا نكلو , اهراكنإل لاجم الف هنع حص اميف هسفنب

 بجي اهلكشو اهتيفيك ىف لوخدلا نود تدرو اك ةدرجم اذكه ةقيقحلا هذه تبثن

 لحمضت ىتلا قراوخلا نم قراخب دهشن نأب هترمو كلذ ناكمإ دقتعن نأ انيلع
 . ّقِيَع راتخما ىبنلا ةبقنمو راهقلا دحاولا ةردق رهظتل ىشالتتو بابسألا اهدنع

 : الجر لثمتي ليربج
 اذإ مالسلا هيلع ليربج لكشت ةيفيك ىف ءاملعلا فالتخا اضيأ كلذ نمو

 . هقلخ لوه عم لجر ةروص ىلع ىحولاب ءاج
 هضعب مضني هنإ : ,لئاق نمو « هقلخ نم دئازلا ىنفي هللا نإ : لئاق نمف

 هيف ثحبلا نأو « ثبع كلذ لك نأ هارأ ىذلاو « اريغص ريصي ىتح ضعب ىلإ

 اذه نأو « كلذ ىلع رداق ىلاعتو هناحبس هللا نأ دقتعن نحنف هنم ةدئاف ال بعت
 ةقرعم انمهب ال نحنو ةروصلا كلت ىلع ةباحصلا نم ريثك هار دقف , دهاشمو عقاو

 داريإ ىلإ ملعلا بالط نم انناوخإ وعدنو . لجر ةروصب كلملا لئثمت اهب متي ىتلا ةقيرطلا
 . سوفنلا ىف ةميظع ةليلج ىقبتل تافالخ نم اهءارو امل ضرعتلا نود ةقيقحلا هذه
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 لسوتلا ممهفم

 موهفم نيبنس اننإف اذلو « لسوتلا ةقيقح مهف ىف سانلا نم ريثك ءىطخب

 : قئاقحلا هذه نيبن نأ دب ال كلذ لبقو انرظن ىف حيحصلا لسوتلا
 : الوأ

 هناحبس هللا ىلإ هجوتلا باوبأ نم بابو ءاعدلا قرط دحأ وه لسوتلا نأ

 وه امنإ هب لّسوتملاو « ىلاعتو هناحبس هللا وه ىقيقحلا ىلصألا دوصقملاف « ىلاعتو
 . كرشأ دقف كلذ ريغ دقتعا نمو .ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ برقتلل ةليسوو ةطساو

 : ايناث

 هناحبس هللا نأ هداقتعإو اهل هتبحم الإ ةطساولا هذهب لسوت ام لسوتملا نأ

 . اهل ةهارك سانلا دشأو اهنع سانلا دعبأ ناكل كلذ فالخ رهظ ولو « اهبحي ىلاعتو

 :ًافلاث

 هللا لثم هسفنب رضيو عفني هللا ىلإ هب لسوت نم نأ دقتعا ول لسوتملا نأ

 . كرشأ دقف هنود وأ
 م

 .٠ اعبار

 لصألا لب هيلع ةفقوتم ةباجإلا تسيلو ايرورض وأ اسزال ارمأ سيل لسوتلا نأ
 .«بيرق ىنإف ىنع ىدابع كلأس اذإو# : ىلاعت لاق اك . اقلطم ىلاعت هللا ءاعد

 .« ىنسحلا ءامسألا هلف اوعدت اّم يأ نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لقط : ىلاعت لاق امو
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 لسوتعلا نم هيلع قفنتملا

 ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ لسوتلا ةيعورشم ىف نيملسملا نم دحأ فلتخي مل ظ

 لسويي هنإف قدصت وأ نارقلا أرق وأ ىلص وأ ماص نمف « ةحلاصلا لامعألاب
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 بولطملا لين ىف مظعأو لوبقلا ىف ىجرأ وه لب هتقدصو هتءارقو هتالصو همايصب
 مهيلع قيطنا نيذلا ةئالثلا ثيدح اذه ىلع ليلدلاو « نانثا كلذ ىف فلتخي ال
 ةشحافلا نع هداعتباب ىناثلا لسوتو « هيدلاول هبب هللا ىلإ مهدحأ لسوتف راغلا

 « الماك هل هئادأو ريغ لال هظفحو هتنامأب ثلاثلا لسوتو « اهبابسأ نم هنكمت دعب
 ققحو هتلدأ نيبو هلصف دق لسوتلا نم عونلا اذهو « هيف مه ام مهنع هللا جرفو

 ةليلج ةدعاق ) هتلاسر ىف اصوصخو هبتك ىف هللا همحر ةيميت نبا خيشلا هلئاسم

 . ( ةليسولاو لسوتلا ىف

 : فالخلا لحم

 « لسوتملا لمع ريغب لسوتلا وه لسوتلا ةلأسم ىف فالخلا لحو

 دمحم كيبنب كيلإ لسوتأ ىنإ مهللا : لوقي نأب صاخشألاو تاوذلاب لسوتلاك
 يلعب وأ نائعب وأ باطخلا نب رمعب وأ قيدصلا ركب ىبأب كيلإ لسونأ وأ هلق
 . مهضعب دنع عونمملا وه اذهف « مهنع هللا ىضر

 ىف عجري تاذلاب لسوتلا نأل « ىرهوجب سيلو ىلكش فالخلا نأ ىرن نحنو

 تنعتملا عناملا رظن ولو « هزاوج ىلع قفتملا وهو هلمعب ناسنإلا لسوت ىلإ ةقيقحلا
 عقو ىتلا ةئتفلا تلازو لاكشإلا لحناو رمألا هل ىلجنال ةريصبلا نيعب ةلأسملا ىف

 . لالضلاو كرشلاب نيملسملا ىلع مكحف عقو نم اهببسب

 هيلإ بوسنملا هلمعب لسوتم ةقيقحلا ىف وه ويغب لسوتملا نأ فيك نيبأسو
 . هبسك نم وه ىذلاو

 هحالص دقتعي ذإ هبحي هنأل وهف ام صخشب لسوت نم نأ ملعإ : لوقأف
 هناحبس هلل بحم صخشلا اذه نأ دقتعي هنأل وأ . هب نظلل انيسحت هلضفو هتيالوو
 مهبحيإل : ىلاعت لاق م هبحي ىلاعت هللا نأ دقتعي هنأل وأ , هليبس ىف دهاجي ىلاعتو

 . هب لسوتمللا صخشلا ىف اهلك رومألا هذه داقتعال وأ , 4 هنوبحيو
 لسوتملا لمع نم داقتعإلا كلذو ةبحملا هذه نأ تدجو رمألا تربدت اذإو

 . هيلع باشثمو هنع لوثسمو هيلإ بوسنم وهف هبلق هيلع دقعنا ىذلا هذاقتعا هنأل
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 ىف دهاجيو كل صلخم وهو كبحي هنأ دقتعأو انالف بحأ ىنإ براي : لوقي هنأكو
 ىداقتعابو هل ىتبحمب كيلإ لسوتأف هنع ضار تنأو هبحت كنأ دقتعاو , كليبس
 رمألا اذبب ميرصتلا ىف نوحاستي نيلسوتملا رثكأ نكلو , اذكو اذك لعفت نأ هيف

 نيعألا ةنئاخ ملعي ءامسلا ىف الف ضرْألا ىف ةيفاخ هيلع ىفخت ال نم ملعب نيفتكم
 . رودصلا ىفخت امو

 ىنإ مهللا : لاق نمو وه . كيبنب كيلإ لسوتأ ىنإ مهللا : لاق نمف
 هناميإو هتبحم الإ اذه ىلع مدقأ ام لوألا نأل , ءاوس  كيبنل ىتبحمب كيلإ لسوتأ

 نم هريغ قح ىف لاقي اذككهو « هب لسوت ام هب ناميإلاو هل ةبحملا ال ولو « هيبنب
 . ةمألا ءايلوأ

 ءادعلاو قرفتلا اذه ىضتقي الو ىلكش ةقيقحلا ف فالخلا نأ رهظ اذببو

 اذه كناحبس  مالسإلا ةرئاد نع مهجارخإو نيلسوتملا ىلع رفكلاب مكحلاب
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 لسوتلا نم نوملسملا هيلع ام ةلدأ
 . ©ةيلسولا هيلإ اوغتباو هللا اوقتا اونما نيذلا اهيأايإ» : ىلاعت هللا لاق

 هنم جئاوحلا ءاضق ىلإ ةلصوو هدنع ىفلزلا ىف اببس هللا هلعج ام لك : ةليسولاو
 . هيلإ لسوتملا دنع ةمرحو ردق ةليسولل نوكي نأ ىلع اهيف رادملاو

 ةلضافلا تاوذلاب لسوتلل لماش وهف ىرت اك ةيآلا ىف ماع ةليسولا ظفلو
 هجولا ىلع ةحلاصلا لامعألاب نايتالابو تامملا دعبو ةايح لا ىف نيحلاصلاو ءايبنألا نم

 . اهعوقو دعب اهب لسوتللو هب رومألملا
 ءاحضاو مومعلا اذه كل ىلجي ام راثآلاو ثيداحألا نم عمستس اميفو

 دعبو هدوجو لبق هع هب لسودلا تبث دق هنأ ىرتل ديهش تنأو عمسلا قلأف
 . ةمايقلا تاصرع ىف ثعبلا دعبو خزربلا ةدم ىف هتوم دعبو ايندلا ىف هدوجو
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 « هلأ
 هدوجو لبق َع ىبنلاب لسوعلا

 0 : هب مهأ لصوت
 لاق « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب لسوت مدا نأ ثيدحلا ىف ءاج دقو

 وبأ انثدح لدعلا روصنم نب دمحم نب ورمع ديعس وبأ انثدح : كردتسملا ىف مآحلا
 ملسم نب هللا دبع ثراحلا وبأ انثدح قظنحلا م اربإ نب قاحسإ نب دمحم نسحلا

 نع هيبأ نع ملسأ نب دهن نب نملا دبع انأبنَأ ةملسم نب ليعامسإ انثدح ىرهفلا
 : لاق  هنع هلل ىضر  رمع نع هدج

 كلأسأ ! براي : لاق ةئيطنلا مدآ فرقا امل : هع هللا لوسر لاق»
 ؟ هقلخأ لو ادمحم تفرع فيكو ! مدآاي : هللا لاقف . ىل ترفغ امل دمحم قحب
 ىمأر تعفر كحور نم ىف تخفنو كديب ىسقلخ امل كنأل ! براي : لاق
 كنأ تملعف . هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ابوتكم شرعلا مهاوق ىلع تيأرف

 هنإ , مدآاي تقدص : هللا لاقف . كيلإ قلخلا بحأ الإ كمسا ىلإ فضت

 . «كلقلخ ام دمحم ال ولو , كل ترفغ دقف هقحي ىنعدأ ّىلإ قلخلا بحأل
 هاورو ؛ 20[ +119 لم دج ] هححصو كردتسلا ىف محلا هجرعأ

 ةوبنلا لئالد ىف ىقيببلا هاورو ؛ ع "”هححصو ةيوبنلا صئاصخلا ف ىطويسلا ظفاحلا
 اضيأ هححصو ىو بانك ةمدقم ىف كلذب حرص ا؟ . تاعوضوملا ىوري ال وهو

 ىف ىكبسلاو «' 7650 ص ١ ج ] ةيندللا ب بهاوملا ىف ىناقرزلاو ىنالطستقلا
 مهفرعأ م نم هيفو طسرألا ىف ىاوبطلا هاور : ىمئيهلا ظفاحلا لاق « ماقسلا ءافش

 . ( 597” ص مل ج دئاوزلا عمجم )

 مدا تقلخ ام دمحم ال ولف : ظفلب سابع نبا نع رخآ قيرط نم ءاجو

 حيحص : : لاقو ( 5١5 ص ١ ج ) كردتسملا ىف مآحلا هاور . رانلا الو ةنجلا الو
 ىزوجلا نبا خيشلا اضيأ هاورو « هيواتف ىف ىنيقلبلا مالسإلا خسيش هححصو 2 دانسإلا

 .( 14: ص ١ ج ) ةيادبلا ىف ريثك نبا هلقنو هباتك لوأ ىف افولا ىف

 مكحو هدرو ثيدحلا ةجرد ىف ملكتف ءاملعلا ضعب كلذ ىف فلاخ دقو

 - هتراكنب مكح مهضعبو , هفعضب مكح مهضعبو « هريغو ىبهذلاك هعضوب

 امف ثحبلا رودي ةلأسملاف هيلعو ؛ دحاو مكح ىلع مهتملك قفتت م هنأ رهظي اذه

 ١ - + - باتكلا رخاب قحلملا ىف ماقألا هذه رظنأ (4- م .
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 (©ثيدحلا ةجرد ىف مهفالتخا ىلع ءانب فقوتلاو لوبقلاو درلاو ىفنلاو تابثإلا نيب
 خيشل لاجملا كرتنلف ىنعملا ةيحان نم امأ « ثيدحلا توبثو دنسلا ةيحان نم اذهو

 مدا لسوت ثيدحل دهاوش

 : لاقف , امبب ادهشتسم امهدروأو عوضوملا اذه ىف نيثيدح ةيميت نبا ىور
 ىتم ! هللا لوسراي : تلق : لاق ةرسيم ىلإ هدسسب ىزوجلا نبا جرشفلا وبأ ىرر

 : لاق ؟ ايبن تنك
 قلخو . تاومس عبس نهاوسف ءامسلا ىلإ ىوتساو ضرَألا هللا قلخ ان»

 ةبجلا هللا قلخو ؛ ءايينألا متاخ هللا لوسر دمحم شرعلا قاس ىلع بتك شرعلا

 ؛ ماكاو بابقلاو قاروألاو باوبألا ىلع ىمسا بتكف ءاوحو مدآ اهنكسأ ىتلا
 ىمسا ىأرف شرعلا ىلإ رظن ىلاعت هللا هايحأ املف . دسجلاو حورلا نيب مدآو
 . «هيلإ ىمساب اعفشتساو ابات ناطيشلا امهغ املف . كدلو ديس هنإ هللا هريخأف

 جرسفلا . ىلأ خيشلا قيرط نمو ةوبنلا لئالد باتك ىف ظفاحلا معن وبأ ىورو

 ىرهفلا ديعس نب دمحأ انثدح ديشر نب دمحأ انثدح دمحأ نب ناميلس انثدح
 نع هيبأ نع ملسأ نب ب ديز نب نمحرلادبع نع ىلدملا ليعامسإ نب هللا دبع انثدح

 : كَ هللا لوسر لاق : لاق باطخلا نب رمع
 ترفغ الا دمحم قحب ! براي : لاقف هسأر عفر ةئيطخلا مدآ باصأ امد

 تمهتا ال كنإ ! براي : لاقف ؟ دمحم نمو دمحم امو : هيلإ ىحوأف ٠ ىل

 لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال : بوتكم هيلع اذإف كشرع ىلإ ىسأر تعفر ىقلخ

 معن : لاقف ؛ كمسا عم همسا تنرق ذإ كيلع كقلخ مركأ هنأ تملعف ؛ هللا

 . «كتقلخ ام هال ولو . كتبرذ نم ءايبنألا رخآ وهو . كل ترفغ دق

 ةحيحصلا ثيداحألل ريسفتلاك امهر . هلبق ىذلا ديوي ثيدحلا اذهف
 .[ 086 ص ٠ ج ىواتفلا نم ها ]

 داهشتسالل حلاص ةيميت نبا دنع ثيدحلا نأ ىلع لدي اذهف : تلق
 نأ ىرت تنأو « نيثدحملا دنع هب داهشتسي | ال لطابلا وأ عوضوملا أل رابتعالاو

 9 يسفتلا ىلع انه هب دهشتسا خيشلا

 . ةلأسملا هذه ىلع امهم اقيلعت باتكلا رخآب قحلملا ف رظنأ (6 - ه)
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 ةيصوصخلا هذه ىنعمل ةيميت نبا حيحصت

 لقع ىلع لدي اسيفن اديج امالك ةلأسملا هذه نع ةيميت نبا خيشلا ملكت

 اذه ىف هّتَع ىبنلا نع ثيدح دوجو ىفن دق ناك نإو وهف « ريبك نازتاو ةريصبو

 هرسفو ىنعملا ديأف عجر هنأ الإ [ تقولا كلذ ىف هملع بسح اذهو ] ىنعملا

 نأ معز نم ىلع احضاو ادر دري اذهب وهو لوقلا ةحص هيف تبئأو الوقعم اريسفت
 هيف نأ معز نم ىلع و لطابو دساف ىنعملا نأ معز نم ىلعو رفك وأ كرش كلذ

 قيضو مهفلا ءوسو ىمعلاو ىوهلا الإ وه امو . هيزنتلاو ديحوتلا ماقم ىف احدق

 . ليبسلا ءاوس ىلإ ىداحلا وهو باوصلاو قحلا ىلإ اندشريو انرئاصب روني هللاف لقعلا

 :( 95 ص ١١ ج ) ىواتفلا ىف ةيميت نبا مامإلا خيشلا لاق

 : لاق نم لاق انه نمو هيلع مهمركأو قلخلا لضفأو مدا دلو ديس دمحم و
 الو ءامس الو ايسرك الو اشرع قلخ امل هالول هنأ وأ ملاعلا هلجأ نم قلخ هللا نإ

 الو احيحص ال هَع ىبنلا نع اشيدح اذه سيل نككل « ًارمق الو اسمش الو اضرأ
 نع فرعي الو لب هقَع ىبنلا نع ثيدحلاب ملعلا لهأ نم دحأ هلقني ملو , افيعض

 ىلاعت هلوقك حيحص هجوب رسفي نأ نكمو « هلئاق ىردي ال مالك وه لب ةباحصلا

 مكل رخسوإل : ىلاعت هلوقو « 4 ضرألا ف امو تاومسلا ىف ام مكل رخس

 رمقلاو سمشلا مككل رخسو راهنألا مكل رخسو هرمأب رحبلا ف ىرجتل كلفلا

 ال هللا ةمعن اودعت نإو هومتنأس ام لك نم مكآتاو راهنلاو ليللا مكل رخسو نيبئاد

 « مدآ ىنبل تاقولخللا قلخ هنأ اهيف نيبي ىتلا تايآلا نم كلذ لاثمأو . «اهوصحت

 ىنبل نيبي نكلو « كلذ نم مظعأو كلذ ريغ ةميظع امكح اهيف هلل نأ مولعمو

 . ةمعنلا نم مهيلع غبسأ امو ةعفنملا نم اهيف ام مدأ
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 كلذكو « ىرخأ ةمكح هيف نوكي ال نأ ضتقي مل اذكل اذك لعف : ليق اذإف

 ةميظع ىرخأ مكح هيف نوكي ال نأ ىضتقي ال اذك قلخخ ام اذك ال ول : لئاقلا لوق

 ةبولطم ةياغ هتقلخ تناكو . دمحم مدا ىنب ىحلاص لضفأ ناك اذإ ىضتقي لب ؛

 لصح لامكلا ةياهنو قلخلا مامت راص هريغ نم [ مظعأ ] ةدوصقم ةغلاب ةمكحو

 . ( ىواتفلا نم ها ) . ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب

 هعابتأ لوقع نع باغ ةيميت نبا ىأرل مهم ليلحت

 ىف همهف ةعسو « هرظن دعبو ةيميت نبا خيشلا مالك ىلإ هللا كاده رظناف

 مدا لسوت ثيدح اهيف ءاجو « ترهتشاو ترشتنا ىتلا ةيصوصخلا هذه ريسفت

 نم هلبقو « هنسح نم هنسحو « هححص نم هححص ىذلاو « احلا هاور ىذلا
 . ثيدحلا ةمثأ نم مهركذ مدقت نمم هلبق

 نيأف حيحص هجو هل مالكلا اذه نإ : لوقي انه ةيميت نبا خيشلا وه اهو

 ةرئاد نع كلذب نيلئاقلا جرخأو , اهماقأو ايندلا دعقأ نم لوق نم لوقلا اذه

 اروز ىعدي مث ء« فيختلاو ةعدبلاب وأ  كرشلاو لالضلاب مهفصوو « مالسإلا

 « ةيفلسلا نعو « ةيميت نبا نع دعبلا لك ديعب وهو « ىميت ىفلس هنأ اناتببو
 ىف ةيميت نبا عم هنأ ظحالملا لب , طقف ةلأسملا هذه ىف هنم عينصلا اذه سيلو

 هتمارك دييأت وأ « ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مظعت هيف اميف الإ ةلأسم لك

 ةيامح هدنع رهظت طقف انهو « رظنيو ركفيو اهيف فقوتي هنإف « هتناكمو هتمظعو

 . مظع ناتهب اذه كناحبس « ديحوتلا ةيمح وأ ديحوتلا ماقم
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 : مدآ لسوت ثيدحل ثلاثلا دهاشلا
 هريسفت ىف رذنملا نبا هجرخأ ام وه مدا لسوت ثيدحل ثلاشلا دهاشلا

 ةئيطخلا مدا باصأ امل : لاق مالسلا مهيلع يلع نب نيسح نب ىلع نب دمحم نع
 كلدأ له ! مدا ايد : لاقف مالسلا هيلع ليبج هءاجف همدن دتشاو هبرك مظع

 ىف مق : لاق « ليبج اي ىلب : لاق ؟ هنم كيلع هللا بوتي ىذلا كتبوت باب ىلع
 نم هللا ىلإ بحأ ءىش سيلف ؛ حدماو هدجمف كبر هيف ىجانت ىذلا كماقم

 هدحو هللا الإ هلإ ال : لقف : لاق ؟ ليبج اي اذام لوقأف : لاق « حدملا
 هلك ريخلا هديب تومي ال يح وهو تيميو ىيحي دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال

 كدمحو مهللا كناحبس : لوقتف كتئيطخب ءوبت مث ء ريدق ءىش لك ىلع وهو
 بونذلا رفغي ال هنإ ىلرفغاف ءوسلا تلمعو ىسفن تملظ ىفإ بر تنأ الإ هلإ ال
 .«ىتئيطخ ىلرفغت نأ كيلع هتماركو كدبع دمحم هاجب كلأسأ ىنإ مهللا « تنأ الإ

 كنإ ! براي : لاقف ؟ اذه كملع نم ! مدا اي : هللا لاقف ء مدا لعفف : لاق

 قاس ىلع تيأر رظنأو لقعأو رصبأو عمسأ ايوس ارشب تمقف حورلا ىف تخفن ال
 دمحم هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال « محرلا نمحرلا هللا مسب ابوتكم كشرع

 همسا ريغ لسرم ىبن الو . برقم كلم مسا كمسا رثأ ىلع رأ مل الف ء هللا لوسر

 . كل ترفغو كيلع تبت دقو « تقدص : لاق .« كيلع كقلخ مركأ هنأ تملع
 . ١55( ص ١ ج ىطويسلل روثنملا ردلا ىف اذك)

 مهتاداسو نيعباتلا تاقث نم رقابلا رفعج وبأ وه نيسحلا نب يلع نب دمحم»

 . مهريغو رمع نباو ديعس ىلأو رباج نع ىور « ةتسلا هل ٍجّرخ

 : مدا لسوت ثيدحل عبارلا دهاشلا

 : لاق ةعيرشلا باتك ىف ىرجآلا ركب وبأ هاور ام عبارلا دهاشلا
 ىنثدح : لاق ىناثعلا ناورم وبأ انثدح : لاق رجاتلا فسوي نب نوراه انثدح
 تاملكلا نم : لاق هنأ هيبأ نع دانزلا ىنأ نب نمحلادبع نع دلاخن نب ناهع وبأ
 هللا لاق « كيلع دمحم قحب كلأسأ ىفإ مهللا : لاق مدآ ىلع اهب هللا بات ىتلا
 ىلع ابوتكم تيأرف ىسأر تعفر ! براي : لاق ؟ دمحم ام كيردي امو : ىلاعت
 . كقلخ مركأ هنأ تملعف « هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال كشرع
 . ىفخي ال اك ةوق هديفي ديز نب نمحرلادبع ثيدح ىلإ رثألا اذه مامضناف

 هككم



 يَ دمحم اهلخدي ىتح ءايبنألا ىلع مارح ةنجلا
 ثيدحلا ىف ءاج ام هج ىبنلا رضح ىلع ىملإلا لضفتلا اذه لاثمأ نمو

 باطخلا نب رمع نع « هع انيبن اهلخدي ىتح ءايبنألا ىلع امارح ةنجلا نوك نم
 : لاق لَم هللا لوسر نع  هنع هللا ىضر -

 . ؛ىتمأ اهلخدت ىتح مثألا ىلع تمزحو ءايبنألا ىلع تمرح ةنجلا»
 عمجم] .. ( نسح هدانسإ : ىمشيلا لاقو « طسوألا ىف ىناربطلا هاور )

 . [559 ص ٠١ ج دئاوزلا

 ملسو هيلع هللا ىلص همساب نوكلا طابترا
 ىف دمحم همسا راشتنا نم راثآلا ىف ءاج ام ىملإلا لضفتلا اذه لاثمأ نمو

 ءايبنألا ددعب ايصع مدا ىلع لزنأ هللا نإ : رابحألا بعك لاق « ىلعألا الملا

 اهذخف ىدعب نم ىتفيلخ تنأ ىنبا : لاقف ثيش هنبا ىلع لبقأ مث « نيلسرملاو

 ىإف دمحم مسا هبنج ىلإ ركذاف هللا تركذ املكو « ىقثولا ةورعلاو ىوقتلا ةرامعب
 تفط ىإ مث « نيطلاو حورسلا نيب انأو شرعلا قاس ىلع ابوتكم همسا تيأر
 نإو ٠ هيلع ابوتكم دمحم مسا. تيأر الإ اعضوم تاوامسلا ىف رأ ملف تاوامسلا

 هيلع ابوتكم دمحم مسا الإ ةفرغ الو ارصق ةنجلا ىف رأ ملف ةنجلا ىننكسأ ىلر

 ةنجلا ماجأ بصق قرو ىلعو نيعلا روحلا روحن ىلع ابوتكم دمحم مسا تيأر دقلو
 نيعأ نيبو بجحلا فارطأ ىلعو « ىبتنملا ةردس قرو ىلعو « ىنوط ةرجش قرو ىلعو
 ةيندللا بهاوملا) ها . اهتاعاس لك ىف هركذت ةكئالملا نإف هركذ اورثكأف « ةكئالملا

 .(185 صاج

 . ركاسع نبا هاور : هحيش ىف ىناقرزلا لاق
 نأ ىور دقو : لاقف « ةيميت ةيميت نبا خيشلا ربخلا اذه وحن ركذ دقو : تلق

 ىورو « قاروألاو بابقلاو باوبألا نم ةنجلا ىف ام ىلعو شرعلا ىلع همسا بتك هللا
 هركذ ءالعإو همساب هيونتلا نيبت ىتلا ةتباثلا ثيداحألا هذه قفاوت راثآ ةدع كلذ ىف

 ؟ ايبن تنك ىتم ! هللا لوسراي : تلق : لاق ةرسيم نع ىزوجلا نبال ةياور فو



 : لاق

 قلخو تاوامس عبس نهاوسف ءامسلا ىلإ ىوتساو ضرألا هللا قلخ املا

 ةبجلا هللا قلخو ءايبنألا متاخ هللا لوسر دمحم شرعلا قاس ىلع بتك شرعلا

 مايخلاو بابقلاو قاروألاو باوسألا ىلع ىمسا بتكف ءاوحو مدآ اهنكسأ ىتلا
 ىمسا ىأرف شرعلا ىلإ رظن . ىلاعت هللا هايحأ املف , دسجلاو حورلا نيب مدآو
 . «هيلإ ىمساب اعفشتساو ابات ناطيشلا امهغ املف , كدلو ديس هنأ هللا هربخأف

 .( ١6١ ص ”ج ىواتفلا ) ها

 : مدا لسوت ثيدح نم ةمهم دئاوف
 هيف هدوجوب ملاعلا فرشتي نأ لبق هُم هللا لوسرب لسوتلا ثيدحلا ىفو

 زع هبر دنع عيفرلا ردقلا هب لسوتملل نوكي نأ ىلع لسوتلا ةحص ىف رادملا نأو
 . ايندلا راد ىف ايح هنوك طرتشي ال هنأو لجو

 راد ىف .ي- سوالإ دحأب حصي ال لسوتلا نأب لوقلا نأ ملعي هنمو

 . هللا نم ىده ريغب هاوه عبتا نم لوق ايندلا
 : ثيدحلا ةجرد ىف ثحبلا لصاح

 لوحف نم ةعامج هلقنو ' "هدهاوشب هححص ثيدحلا اذه نأ لصاخلاو

 مهو ةيلاعلا مهتناكمو فورعملا مهماقم مهل نيذلا هظافحو ثيدحلا ةمئأو ءاملعلا

 . ىنيقلبلاو ىكبسلاو ىطويسلاو مكآحلا مهنمف ةيوبنلا ةنسلا ىلع ءانمألا

 هيف لاق ىذلاو « تاعوضوملا ج جرخي ال نأ هيف طرش ىذلا هباتك ىف ىقييبلا هلقنو

 [هريغو بهاوملا حرش ىف اذك] . رونو ىده هلك هنإف هب كيلع : ىبهذلا
 نوكو « ىواتفلا ىف ةيميت نبا هب دهشتساو ةيادبلا ىف ريثك نبا هركذو

 ثيداحألا نم اريثك أل بيرغب سيل ضعبلا هلبقو مهضعب هدرف هيف اوفلتخا ءاملعلا
 . اذه نم مظعاب داقنلا اهدقتناو اذه نم رثكاب فالخلا اهيف ىرج ةيوبنلا

 تابقعتلاو تالالدتسالا اهيفو « ةميظعلا تافلؤوملا هذه ترهظ كلذ ببسبو

 لالضلاو رفكلاو كرشلاب ىمرلا ىلإ كلذ لصي مو . تاذخاؤملاو تاعجارملاو
 ٠ ثيداحألا نم ثيدح ةعرد ىف تاضالتالا لمأل ناإا ةرئاد نع جووخلاو

 ("7ثيداحألا كلت ةلمج نم ثيدحلا اذهو

 . 8/7 مقر باتكلا ريخآ قحلملا رظنأ (8- “
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 يع هب دوبيلا لسوت
 نم اوناكو مهعم ال قدصم هللا دنع نم باتك مهءاج امو : ىلاعت لاق

 ىلع هللا ةنعلف هب اورفك اوفرع ام مهءاج املف اورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي لبق
 . ©نيرفاكلا

 ىنعي  باتك - دوبيلا ىنعي  مهءاج املو : ىلاعت هلوق : ىبطرقلا لاق

 ىلع هبصن نارقلا ريغ ىف زوجيو باتكل تعن  قدصنم هللا دنع نم  نارقلا

 ةاروتلا ىنعي  مهعم امل - ىور اميف بصنلاب ىلأ فحصم ىف وه كلذكو لاحلا

 « نورصتنتسي ىأ  نوحتفتسي لبق نم اوناكو  اهيف امب مهربخي ليجنإلاو
 هيَ ىبنلا ناك ثيدحلا ىفو « ترصنتسا تحشفتسا راصنتسالا : حاتفتسالاو
 : هلمو مهتالصو مهئاعدب رصنتسي ىأ نيرجاهملا كيلاعصب حتفتسي

 وهف قلغم ءىش حتف رصنلاو « هدنع نم رمأ وأ حتفلاب لأي نأ هللا ىسعف
 . بابلا تحتف : مهلوق ىلإ عجري

 : لاق هيَع ىبنلا نأ ىردخلا ديعس ىنأ نع قاسنلا ىورو
 . «(مهصالخإو مهتالسو مهتوعدب اهفئاعضب ةمألا هذه هللا رصن اغغإ

 : لوقي هلع هللا لوسر تعمم : لاق ءادردلا ىبأ نع اضيأ قلاسنلا ىورو

 . «مكنافعضب نوقزرتو نورصنت امنإ مكنإف فيعضلا ىنوغبأ
 دوبي تمزه اوقتلا املف نافطغ لتاقت ربيخخ دوبي تناك : سابع نبا لاق

 نأ انتدعو ىذلا ىمألا ىبنلا قحب كلأسن انإ : اولاقو , ءاعدلا اذهب دوبي تعدف
 اذهب اوعد اوقتلا اذإ اوناكف : لاق « مهيلع انرصنت نأ نامزلا رمخآ ىف انل هجرخت
 اوناكوإ» : ىلاعت هللا لزنأف , اورفك هلع ىبنلا ثعب املف « نافطغ اومزهف ءاعدلا

 هللا ةنعلف# : هلوق ىلإ دمحم اي كب ىأ «اورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي لبق نم
 . 3( 007 و 56 ص ” ج ) ىبطرقلا ريسفت . 4نيرفاكلا ىلع

 نك ا اذ

 كفك



 هتافو دعبو هتايح ىف هكيع ع ىبلاب لسوتلا

 ةءاجو هم هللا لوسيل تعمم : لاق هنع هللا ضي فينح نب ناثع نع

 دقو دئاق ىل سيل ! هللا لوسراي : لاقف . هرصب باهذ هيلإ اكشف ريرض لجر

 : ِهكَع هللا لوسر لاقف « ىلع قش
 هجوتأو كلئسأ ىنإ مهللا لق مث نيتعكر لص مث أضوتف ةاضيملا تئا»

 نع ىل ىلجيف كبر ىلإ كب هجوتأ ىفإ دمحماي ةمرلا ىبن هَيبَع دمحم كيبنب كيلإ
 افققرفت ام هللاوف : ناثع لاق . ىسفن ىف ىنعفشو ىف هعفش مهللا . ىرصب

 . «رض هب نكي مل هنأكو لجرلا لخد ىتح ثيدحلا انب لاط الو

 . هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه : احلا لاق

 .( ه9١ ص ١ ج ) حيحص هنأ : ثيدحلا نع ىبهذلا لاقو

 بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه : ننسلا رخا تاوعدلا باوبأ يف ىذمرتلا لاقو

 . ىمطخلا ريغ وهو رفعج ىبأ ثيدح نم هجولا اذه نم الإ هفرعن ال
 يف هب احرصم ءاجاك يندملا يمطخلا وه رفعجابأ نأ باوصلاو : تلق

 ريمع همسا نأ ريغصلا مجعملا يف يناربطلا دازو « يقييبلاو ماحلاو يناربطلا تاياور
 .: «ايكذألا فاحتا» هتلاسر .ف يرامغلا ثدحملا ةمالعلا لاق .ء ةقث هنأو ديزي نبا.
 لوهجم هدنس يف ثيدح حيحصت ىلع ظافحلا عمجي نأ لوقعملا نم سيلو

 . ظفاحلاو يرذنملاو يبهذلا ًاصوصخ

 . هحيحص ىف هميزخ نباو هجام نباو ىفاسنلا اضيأ هاورو : ىرذنملا لاق
 .(578 ص ١ ج ) ةجاحلا ةالص ىف بيغرتلا باب لفاونلا باتك بيغرتلا ىف اذك)

 ةغيصلا هذه ةباحصلا ضعب لمعتسا دق لب هلع هتايحب اصاخ اذه سيلو
 ةصق هلوأ ىف ركذو ثيدحلا اذه ىناربطلا ىور دقف هلع هتافو دعب لسوتلا نم
 ناكو . هل ةجاح ىف هنع هللا ىضر نافع نب ناثع ىلإ فلتخي ناك الجر نأ ىهو

 نائثع لجرلا ىقلف « هتجاح ىف رظني الو هيلإ تفتلي ال هنع هللا ىضر ناهع

 مث ًاضوتف ةاضيملا تئا : فينح نب ناثع هل لاقف « هيلإ كلذ اكشف فينح نبا

 : لق مث نيتعكر هيف لصف دجسملا تنا
 م



 ! دصحاب , ةعزرلا ىن يَ دمحم انيبب كايلإ هعرتأو كلأسأ ىلإ مهللا
 . كتجاح ركذتو . ىتجاح ىضقيف كبر ىلإ كب هجوتأ ىنإ

 ىتح باوبلا ءاجف ناثع باب قأ مث, هل لاق ام عمصف لججرلا قلطنا

 ؟ كتجاحام : لاقو ةسفنطلا ىلع هعم هسلجأف نائع ىلع هلخدأف هديب هذحخأ

 ةعاسلا هذه تناك ىتح كتجاح تركذ ام : لاق مث « هل اهاضقف هتجاح ركذف

 ناثع ىقل هدنع نم جرخ امل لجرلا نإ مث « انتئاف ةجاح كل تناك ام : لاق مث
 ىلإ تفتلي الو ىتجاح ىف رظني ناك ام اريخ هللا كازج : هل لاقو فينح نبا

 لوسر تدهش نكاو « هتملك ام هللاو : فينح نب ناؤع لاقف « ىف هتملك ىتح
 : هليْيَع ىبنلا هل لاقف ٠ هرصب باهذ هيلإ اكشف ريرض لجر هاتأو لع هللا

 لاقف . ىلع قش دقو . دئاق ىل سيل ! هللا لوسراي : لاقف ؟ ربصت وأ

 : ىبنلا هل

 نامع لاقف . تاوعدلا هذهب عدا مث نيتعكر لص مث أضوتف ةاضيملا تنإ»

 هنأك لجرلا انيلع لخد ىتح ثيدحلا انب لاط الو انقرفت ام هللاوف : فينح نبا

 .. «(طق رض هب نكي

 . حيحص ثيدحلاو : هركذ دعب لاقو 2 ناربطلا هأقر : ىرذنملا لاق

 . ١298[ ص ١ ج دئاوزلا عمجم ىف اذكو 5٠ ص ١ ج] . بيغرتلا ىف اذك )
 ىلأ نع ةبعش ثيدحلا اذه فور ناربطلا لاق : ةيميت نبا خيشلا لاقو

 لاق « ةبعش نع رمع نب ناهع هب درفت ةقث وهو ديزي نب رمع همساو رفعج

 حور ةياور هغلبت ملو هملع غلبمب هدرفت ركذ : ةيميت نبا خيشلا لاق : تلق

 رمع نب ناهع هب درفني مل هنأ نيبي حيحص دانسإ كلذو « ةبعش نع ةدابع نبا

 . ٠١١( ص ةليسولاو لسوتلا . ها)
 هللادبع 06 ظفاحلاو قاربطلا ظفاحلا اهححص ةصقلا هذه نأ رهظ اذهيو

 :٠ '0ةيميت نبا

 ةصقلل دهاشملا ثيدحلل ىوارلا فينح نب ناؤع نأ ةصقلا لصاحو

 )٠١( مقر باتكلا رخآ ىف قحلملا رظنأ ٠١

 - اا



 لسوتلا هيف ىذلا ءاعدلا اذه هتجاح ءاضق نع ةفيلخلا ءاطبإ هيلإ اكش نم ملع

 هتجاح نأ لجرلا نظ الو « هع هتافو دعب هب اشيغتسم هل ءادنلاو ِهَُْع ىنلاب
 هثدحو نظلا كلذ ىفنب فينح نبا رداب « ةفيلخلا عم ناؤع مالك ببسب تيضق

 ٍهنلكَع هب هلسوتب تيضق امنإ هتجاح نأ هل تبشيل هدهشو هعمس ىذلا ثيدحلاب
 . هنأش ىف ةفيلخلا ملك ام هنأ فلحلاب هل كلذ دكأو « هب هتثاغتساو هل هئادنو

 هل ةيميت نبا ديبأتو رخآ لامعتسا

 تعمس مشاه وبأ انثدح : لاق ءاعدلا ىباجم باتك ىف ايندلا ىلأ نبا ىور

 ديعس نب كلملادبع ىلإ لجر ءاج : لوقي ةعافر نب ريثك نب دمحم نب ريثك

 ع ةّلْيبَّدلا : لاق ؟ وه ام : لاق « أربي ال ءاد كب : لاقف هنطب سجف رجأ نبا

 لوحتف : لاق « ابلاغ اهحاص لتقتف فوجلا ىف رهظت ريبك لمدو جارخ ىهو

 كيبنب كيلإ هجوتأ ىنإ مهللا « ائيش هب كرشأ ال ىبر هّللا , هّللا هللا : لاقف لجرلا

 . ىبل اّمم ىنمحري ىّبرو كبر ىلإ كب هجوتأ ىنإ دمحاي « ِهتيَع ةمحرلا ّىبن دمحم

 . ةلع كب ام ء تئرب دق : لاقف هنطب سجف : لاق

 . فلّسلا هب اعد هنأ يور دق هوحنو ءاعدلا اذهف : تلق : ةيميت نبا خيشلا لاق

 . [54 ص ةليلج ةدعاق ىف ةيميت نبا خيشلا هاور] ها

 , ديري اك ههجويو هدوصقم هب نيبيل ربخلا اذه دروأ ةيميت نبا نأ مولعمو

 « هب ءافشلا لوصحو كلذل فلسلا لامعتسا تبثأ هنأ وه انه انمبي ىذلا نكلو

 نحنو موه هيأر اذهف هيلع هقيلعت امأ , انمبي ىذلا وه ةلأسملا نم ردقلا اذهو

 هب لدتسي نأ هل وهو « ديرن ام ىلع هب لدتسنل طقف صنلا توبث الإ انمهي ال

 . ديري اك
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 [ ةسئاي تالواحم ]

 فينح نب ناثعو مدا لسوت ثيدح لوح مهضعب ندندو نطنط دقو

 ماقو لداجو رواحو لواحو « ةوق نم يتوأ ام لكب اهّدر ىف هدهج لذبو « هييغو
 در لواح امهم هنأل هنم ةدئاف ال كلذ لكو , عوضوملا اذه ىف دبزأو ىغرأو دعقو
 مهو مهتملك رابكلا ءاملعلا نم هتاداس لاق دقف بابلا اذه ىف ةدراولا ثيداحألا

 ء اصالخإو ىوقتو ارون رثكأو امهف قمعأو اعاب لوطأو املع عسوأو القع هنم رفوأ
 زعلاو ةيميت نبا هنع هلقن اك لسوتلاب لوقي وهو « لبنح نب دمحأ مامإلا لثم
 مث , ةصاخ ِهَليَع ىبنلاب لسوتلاب هل لوق ىف هسفن ةيميت ةيميت نباو « مالسلادبع نبا

 لوقلا بسن نم ىلع ركنأ ىذلا باهولادبع نب دمحم خيشلا دنع فاطملا ةيابن

 نماال؛ ؛ عورفلا نم لسوتلا نأب هاواتف ىف حرصو لب « نيلسوتملا ريفكتب هيل
 . باتكلا اذه ىف هللا ءاش نإ الصفم قيس كلذ لكو لوصألا

 ىف ةصاخ ةلاسر ىرامغلا هللادبع ثدحملا ةمالعلا خيشلا فنص دقو اذه

 ابيف داجأ , «ةجاحلا ةالص ىف ةجاجنلا حابصم» اهامس ثيدحلا اذه نع مالكلا

 . ءازجلا ريخ هللا هازج , ىنغيو ىفكيو ىفشي امب أو دانأ
 ةمايقلا موي تاصرع ىف هَ هب لسوتلا

 ثيداحأ نإف هيف ةلاطالل ةجاح الف ةمايقلا موي ,تاصرع ىف هب لسوتلا امأ

 لهأ نأب ديفت ىنلا ةحيصلا صوصنلا هيف كلذ لكو رتاوتلا غلبم تغلب ةعافشلا

 ءايبنألاب مهتبرك جيرفت ىف اوثاغتسا بركلا دتشاو فوقولا مهيلع لاط اذإ فقوملا

 نيلسرملا ديس ىلع مهليحيف ىسيعب مث ىسومب مث مهاربإب مث حونب مث مداب نوثيغتسيف
 انأ اهل انأ : لاقو « مهتبلط فعسأو مهتئاغإ ىلإ عراس . هع هب اوثاغتسا اذإ ىتح

 . عفشت عفشاو كسأر عفرا نأ ىداني ىتح كلذك لازي الو ادجاس رخي مث ء اه

 نأب نيملاعلا بر نم ريرقتو نينموملا رئاسو نيلسرملاو ءايبنألا نم عامجإ اذهف
 تابجوم نمو جرفلا حيتافم مظعأ نم نيبرقملا رباكأب دئادشلا دنع ةئاغتسالا

 . نيملاعلا بر ىضر

 د ا/؟



 ةيميت نبا خيشلا ةقبرط ىلع لسوتلا ةيعورشم
 [ ةليسولاو لسوتلا ىف ةليلج ةدعاق ] هباتك ىف ةيميت نبا خيشلا لوقي

 « 6ةليسولا هيلإ اوغتباو هللا اوقتا اونما نيذلا اهيأايإف : ىلاعت هلوق ىلع مالكلا دنع

 دمحمب ناميالاب هللا ىلإ لسوت نمل نوكي امنإ ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ةليسولا' ءاغتباف

 انطاب لاح لك ىف دحأ لك ىلع ضرف هتعاطبو هب ناميإلاب لسوتلا اذهو « هعابتإو
 ال هبيغمو هدهشم ىف هتوم دعبو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةايح ىف ارهاظو

 دعب لاوحألا نم لاح ىف قلخلا نم دحأ نع هتعاطبو هب ناميإلاب لسوتلا طقسي .

 نم ةاجنلاو هعمحرو هللا ةمارك ىلإ قيرط الو راذعألا نم رذعب الو هيلع ةجحلا مايق
 « قئالخلا عيفش ملسو هيلع هللا ىلص وهو هتعاطبو هب لسوتلاب الإ هباذعو هناوه
 اردق ءاعفشلا مظعأ وهف نورخآلاو نولؤألا هب هطبغي ىذلا دومحملا ماقملا بحاص
 « «اهيجو هللا دنع ناكوإ» : ىبموم نع ىلاعت لاقو « هللا دنع اهاج مهالعأو

 نم اهاج مظعأ هلع دمحمو « «ةرخآلاو ايندلا ىف اهيجو# : حيسملا نع لاقو
 هل اعدو لوسرلا هل عفش نم هب عفتني امنإ هؤاعدو هتعافش نكلو « نيلسرملاو ءايبنألا

 هباحصأ ناك مك هئاعدو هتعافشب هللا ىلإ لسوت هل عفشو لوسرلا هل اعد نمف

 ىلاعت هللا ىلإ ةمايقلا موي سانلا لسوتي اكو هتعافشو هئاعدب هللا ىلإ نولسوتي

 . اميلست ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هتعافشو هئاعدب

 لسوتلا زوجي له هللا همحر مالسإلا خيش لكس : ىربكلا ىواتفلا ىفو

 هتعاطو هتبحمو هب ناميالاب لسوتلا امأ « هلل دمحلا : باجأف ؟ ال مأ هيَ ىبنلاب

 دابعلا لاعفأو هلاعفأ نم وه امم كلذ وخنو هتعافشو هئاعدبو هيلع مالسلاو ةالصلاو

 . نيملسملا قافتإب عورشم وهف هقح ىف اهب رومأملا
 . [ ١1١ ص ١ ج ىربكلا ىواتفلا ]

 : نارمأ ةيميت نبا خيشلا مالك نم دافتسيف : تلق

 : لوألا

 هل عبتملا ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل بحنلا عيطملا ملسملا.نأ
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 . كلذ هقيدصتو هتبحمو هتعاطب لسوتي نأ هل عرشي هتعافشب قدصملا
 لسوتت امنإ اننأ دهشي هللاف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلاب انلسوت اذإ اننإو ْ

 روصتي الو لسوتلا نم لصألا دوصقملا وه اذهف هفرشو ءاضفبو هتبحمبو هب ناميإلاب
 نأ نكمي الو « ىنعملا اذه ريغل ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلاب دحأ لسوتي نأ

 هب حرصي دق لسوتملا نأ ريغ « نيلسودملا نيملسملا عيمج نم كلذ ىوس نوكي
 ىبتلاب ناميإلا وه ىذلا لسوتلا نم لصألا دوصقملا ىلع اداهتعا حرصي ال دقو

 . ريغ ال ملسو.هلاو هيلع هللا ىلص هتبحمو
 : ىفاثلا
 هل حص لَم لوسرلا هل اعد نم نأ ةيميت نبا خيشلا مالك نم دافتسي ام

 تبث م هعمأل اعد دق ِهلْيََع هنأ ءاج دقو , هل هلع هئ هئاعدب هللا ىلإ لسوتي نأ

 . ةريثك ثيداحأ ىف كلذ

 بيط هَ ىبنلا نم تيأر امل تلاق اهنأ ابنع هللا ىضر ةشئاع نع : اهنم
 : لاقف « ىل هللا عدأ ! هللا لوسراي : تلق . سفنلا

 تنلعأ امو ترسأ امو رخأت امو اهبنذ نم مدقت ام ةشئاعل رفغا مهللا»

 لوسر اف لاقف , كحضلا نم اهرجح ىف اهسأر طقس ىتح ةشئاع تكحضف
 : ٍهتِْيَع لاقف , كؤاعد ىنرسي ال ىل امو : تلاقف . ىناعد كرسيأ ِهَنيَع هللا
 . «ةالص لك ىف ىتمأل ىناعدل اهنإ

 ( ةقث وهو ىدامرلا روصنم نب دمحأ ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور
 هناحبس هللا ىلإ لسوتي نأ ملسم لكل حصي هنإف اذل « ( دئاوزلا عمجم ىف اذك )

 هذه دارفأ نم انأو هتمأل اعد دق ع ادمحم كيبن نإ مهللا : لوقيف كلذب ىلاعتو

 اذاف . ديري ام رخا ىلإ ىنمحرت نأو ىل رفغت نأ ءاعدلا اذهب كيلإ لسوتأف ةمألا

 : لاق نإف « نيملسملا ءاملع ةفاك نيب هيلع قفتملا رمألا نع جرخي مل كلذ لاق

 ام نايبو هيوني امب حيرصتلا هتاف دقف مَع دمحم كيبنب كيلإ لسوتأ ىنإ مهللا
 لسوتملا نأل دحلا اذه نع جرخي ال هدارمو ملسم لك دوصقم وهو هبلق هيلع دقعني

 ةبرقو ةبحم نم ِهليَع هتاذب ةقلعتملا ىناعملا كلت الإ كلذب دصقي ال هِيَ ىبنلاب

 .هخزرب ىف ملسو هيلع هللا ىلص هنأو اصوصخ « ةعافشو ءاعدو لضفو ةبترو هاجو
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 دق امل رافغتسإو مالس نم بسانيو قيلي امب كلذ ىلع دريو مالسلاو ةالصلا عمسي

 : 8 ىبنلا نع ثيدحلا ىف ءاج

 مكلامعأ ضرعت , مكل ثدحيو نوثدحت مككل ريخ ىناممو مكل ريخ ىنايحد
 .«مكل هللا ترفغتسا اش تدجو نإو « هللا تدمح اريخ ٌثدجو نإف ىلع

 ىمشيملا هركذو « هلْيْيَع ىبنلا ىلع ةالصلا ءزج ىف ىضاقلا ليعامسإ ظفاحلا هاور

 .قأيس ا" حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور : هلوقب هححصو دئاوزلا عمجم ىف
 رافغتسالاو هخزرب ىف ةمألل رفغتسي ملسو هيلع هللا ىلص هنأب رص اذهو

 كلذب عفتنت ةمالاو ءاعد

 : لاق هلع ىبنلا نأ ثيدحلا ىف ءاجو
 .. «مالسلا درأ ىتح ىحور ىلع هللا در الإ ىلع ملسي دحأ نم ام»

 . حيحص هدانسإ : ىوونلا لاق « هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع دواد وبأ هاور

 نامألا وه مالسلاو « ملسملا ىلع مالسلا دري هع ىبنلا نأب ميرص اذهف
 . كلذب عفتني وهو ملسملل نامألاب ءاعد وهف

 ا 3#

 مامإلا دنع ةصاخ ِهُدَع ىبنلاب لسوتلا ةيعورشم
 ةيميت نباو لبنح نب دبمحأ

 لسوتلا زاوج تبثأ هبتك نم عضاوملا ضعب ىف ةيميت نبا خيشلا نأ ىلع
 5 : . . - م هم لبا

 نع لقنو , هبايغو هروضحو هتومو هتايح نيب ليصفت وأ قيرفت نود َع ىبنلاب
 . ىربكلا ىواتفلا ىف كلذ زاوج مالسلادبع نب زعلإو دمحأ مامإلا

 ءاعدلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا عرشي امم كلذكو : خيشلا لاق

 دالك



 : هححصو ىذمرتلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف اك

 كيلإ لسوتأو كلأسأ ىلإ مهللا : لوقي نأ اصخش ملع ِهَِيَْع ىبنلا نأ»

 ىتجاح ىلجيف كبر ىلإ كب هجوتأ ىلإ دمحم اي ةمحرلا ىبن ِهَُْع دمحم كيبب

 . ( 37560 ص ا” ج ىواتفلا ) ها . نسح هب لسوتلا اذهف

 مسي مل وأ ةئاغتسا ىمس ءاوس هيَ انيبن ريغب هللا ىلإ لسوتلاو : اضيأ لاقو
 خيشلا هب ىتفأ ام الإ هيف ملعن الو اراثأ هيف ىور الو هلعف فلسلا نم ادحأ ملعن ال

 قاسنلا هاور , نسنسلا ىف ثيدح هيفف هّتَع ىبنلاب لسوتلا امأو « عنملا نم
 ى تبصأ ىنإ ! هللا لوسراي : لاقف ِهَتَِع ىبنلا ىأ ايبارعأ نأ : امهيغو ىذمرتلاو

 : مُثِيَع ىبنلا هل لاقف « ىل هللا عداف ىرصب

 دمحم كيينب كيلإ هجوتأو كلأسأ مهللا : لق مث . نيتعكر لصو أضوت»

 تناك نإف : لاقو . ىف كيبن عفش مهللا ىرصب در ىف كب عفشتأ ىنإ دمحماي
 . «هرصب هللا درف . كلذ لثمف ةجاح كل

 ها . هب لسوتلا خيشلا ىنثتسا ثيدحلا اذه لجألف

 ( ٠١١ ص ١ ج ىواتفلا )

 : رخخآ عضوم ىف اضيأ ةيميت نبا خيشلا لاقو

 .لسوتي هنأ : هبحاص ىزورملل هبتك ىذلا هكسنم ىف دمحأ لاق كلذلو

 الو « هب هللا ىلع ماسقإ اذه نإ : لاق دمحأ ريغ نكلو « هئاعد ىف ُهُتِيَع ىبنلاب
 كلذلف « هب مسقلا زّوج دق نيتياورلا ىدحإ ىف دمحأو , قولخمب هللا ىلع مسقي

 . هب لسوتلا زّوج
 ( ىواتفلا نم ١1١ ص ١ ج )
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 ىناكوشلا مامإلا دنع لسوتلا زاوج
 هتلاس ىف ىناكوشلا ىلع نب دمحم خيشلا ىفلسلا ثدحملا مامإلا لاق

 ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ لسوتلا امأ : ( ديحوتلا ةملك صالخإ ىف ديضنلا ردلا )

 حص نإ ِهَليَع ىبللاب الإ ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا زوجي ال هنإ : مالسلا دبع نبا
 ىذميتلاو هننس ىف ىناسنلا هجرخأ ىذلا ثيدحلا ىلإ ريشي هلعلو . هيف ثيدحلا

 : لاق « ثيدحلا ركذف ليو ىبنلا قأ ىمعأ نأ مهريغو هجام نبا هححصو

 باطخلا نب رمع هركذ ىذلا وه :لسوتلا نأ امهدحأ : نالوق اذه ىنعم ىف سانللو

 انيبن معب كيلإ لسوتن انإو « انيقستف كيلإ انيبنب لسوتن انيدجأ اذإ انك : لاق ام

 نولسوتي اوناك مهمأ هنع هللا ىضر رمع ركذ دقف « هريغو ىراخبلا حيحص ىف وه

 وه مهلسوتو هتوم دعب سابعلا همعب لسوت مث ءاقستسالا ىف هتايح ىف ِهّتِيَع ىبنلاب
 ىبنلاو ىلاعت هللا ىلإ مهتليسو وه نوكيف هعم نوعديو وعدي ثيحب مهؤاقستسا
 . مهل ايعادو اعفاش اذه لثم ىف ناك ِهنِِع

 هترضح ىو هتوم دعبو هتايح ىف نوكي ِهَْيَع هب لسوتلا نأ : ىناثلا لوقلاو
 هريغب لسوتلا تبثو « هتايح ىف هتيم هب لسوتلا تبث دق هنأ كافخي الو « هبيغمو

 ىضر رمع ىلع مهنم دحأ راكنإ مدعل ايتوكس اعامجإ ةباحصلا عامجإب هتوم دعب

 زاوج صيصختل هجو ال هنأ ىدنعو « هنع هللا ىضر سابعلاب هلسوت ىف هنع هللا

 : نيرمأل مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا همعز اك هُم ىبنلاب لسوتلا
 . مهنع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا عامجإ نم هب كانفرعام : لوألا

 مهلامعأب لسوت قيقحتلا ىف وه ملعلاو لضفلا لهأب هللا ىلإ لسوتلا نأ : ىناثلاو
 مهللا : لئاقلا لاق اذإف « هلامعأب الإ الضاف نوكي ال ذإ ةلضافلا مهايازمو ةحلاصلا

 ى تبث دقو « ملعلا نم هب ماق ام رابتعإب وهف ىنالفلا ملاعلاب كيلإ لسوتأ ىفإ
 مهيلع تقبطنا نيذلا ةئثالثلا نع ىكح ِهّنيْيَع ىبنلا نأ امهيغو نيحيحصلا

 « ةرخصلا تعفتراف هلمع لمع مظعأب هللا ىلإ لسوت مهنم دحاو لك نأ ةرخصلا

 نوددشتملا همعز م اكرش ناك وأ زئاج ريغ ةلضافلا لامعألاب لسوتلا ناك ولف

 الك



 مهل ةباجالا لصحت مل هعابتأ نم هلوقب لاق نمو « مالسلا دبع نباك بابلا اذه ىف

 ام نأ ملعت اذهبو . مهنع هتياكح دعب هولعف ام راكنإ نع ِهُِيْيَع ىبنلا تكس الو
 الإ مهدبعن ام : ىلاعت هلوق وحن نم ءاحلصلاو ءايبنألاب لسوتلا نم نوعناملا هدروي

 وحنو . «ادحأ هللا عم اوعدت الفإ» : ىلاعت هلوق وحنو « 4 ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل
 . 4 ءىشب مه نوبيجتسي اال هنود نم نوعدي نيذلاو قحلا ةوعد هلهف : ىلاعت هلوق

 : مهوق نإف « هنع ىبنجأ وه امب عازنلا لحم ىلع لالدتسالا نم وه لب دراوب سيل
 لسوتملاو . كلذل مهودبع مهنأب حرصم . ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام
 « كلذل هب لسوتف ملعلا هلمحب هللا دنع ةيزم هل نأ ملع لب هدبعي مل الثم ملاعلاب
 ويغ هللا عم ىعدي نأ نع ىبن هنإف «ادحأ هللا عم اوعدت الفإل : هلوق كلذكو

 لسوتلا هنم عقو امن هللا الإ عدي مل الثم ملاعلاب لسوتملا» « نالفبو هللاب لوقي نأك
 مهيلع تقبطنا نيذلا ةثالثلا لسوت م هدابع ضعب هلمع حلاص لمعب هيلع

 . ةيآلا «هنود نم نوعدي نيذلاوإ : هلوق كلذكو , مهلامعأ حلاصب ةرخصلا

 ء مهل بيجتسي ىذلا مهبر اوعدي ملو مه بيجتسي ال نم اوعد ءالؤه نإف

 اذإف ,هعم هريغ ءاعد الو هنود هريغ عدي ملو هللا الإ عدي مل الثم ملاعلاب لسوتملاو
 نع ةجراخلا ةلدالا نم لسوتلل نوعناملا هدروي ام عفد كيلع فخي مل اذه تفرع

 موي ام كاردأ اموإ : ىلاعت هلوقب مهلالدتسإك هانركذ ام ىلع ادئاز اجورخ عازنلا لحم

 ذهموي رمألاو ائيش سفنل سفن كلمت ال موي , نيدلا موي ام كاردأ ام مث « نيدلا

 ىف رمألاب درفنملا وه ىلاعت هنأ الإ ةلالد اهبيف تسيل ةفيرشلا ةيآلا هذه نإف . هلل

 نم ملاع وأ ءايبنألا نم ىبنب لسوتملاو « ءىش رمألا نم هريغل سيل هنأو نيدلا موي
 « نيدلا موي رمأ ىف هلالج لج هلل ةكراشم هب لسوت نمل نأ دقتعيال وه ءاملعلا

 « نيبم لالض ىف وهف ىبن ريغ وأ ايبن ناك ءاوس دابعلا نم دبعل اذه دقتعا نمو

 لق «ءىش رمألا نم كل سيل : هلوقب لسوتلا عنم ىلع لالدتسإلا اذكهو
 لوسرل سيل هنأب ناتحرصم نيتيآلا نيتاه نإف عارض الو اعفن ىسفنل كلمأ ال»
 « هيغل كلمي فيكف ارض الو اعفن هسفنل كلمي ال هنأو ءىش هللا رمأ نم ِمُيع هللا
 هللا لعج دقو « ءاملعلا وأ ءايلوألا وأ ءايبنألا نم هريغبوإهب لسوتلا عنم امهيف سيلو
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 هولأسي نأ ىلإ قلخلا دشرأو ىمظعلا ةعافشلا ماقم دومحملا ماقملا هنيَع هللا لوسرل
 هباتك ىف كلذ ليقو . عفشت عفشاو هطعت لس : هل لاقو « هنم هوبلطيو كلذ

 لالدتسالا اذكهو « ىضترا نمل الإ نوكت الو هنذإب الإ نوكت ال ةعافشلا نأب زيزعلا

 : «نييرقألا كتيشع رذناوإ : ىلاعت هلوق لزن امل هُم هلوقب لسودلا عنم ىلع
 كل كلمأ ال نالف تنب ةنالف اي « ائيش هللا نم كل كلمأ ال نالف نب نالف اي

 دارأ نم عفن عيطتسي ال هُم هنأب يرصتلا الإ اهيف سيل اذه نإف « ائيش هللا نم
 نع الضف هتبارق نم دحأل كلمي ال هنأو . هعفن ىلاعت هللا دارأ نم رض الو هرض هللا

 ىلإ هب لسوتي ال هنأ هيف سيلو « ملسم لكل مولعم اذهو . هللا نم ائيش مهيغ
 نيب مدقي نأ بلاطلا دارأ امنإو ىبنلاو رمألا هل نمم رمألا بلط وه كلذ نإف هللا

 موي كلام وبهو عنملاو ءاطعلاب درفنملا وه نمم ةباجإلل اببس نوكي ام هبلط ىدي
 . ىناكوشلا مالك ىبتنا . نيدلا

 اي دج

 لسوتلا زاوبم لوقي باهولا دبع نب دمحم خيشلا
 : ءاقستسالا ىف مهوق نع باهولا دبع نب دمحم خيشلا لكس

 ( ةصاخ هع ىبنلاب لسودي ) : دمحأ لوقو ( نيحلاصلاب لسوعلاب سأب ال ) ]
 ؟ [ قولخمب ثاغتسي ال هنإ : مهلوق عم

 ضعب نوكف « هيف نحن امم مالكلا سيلو , ادج رهاظ قرفلاف : لاقف

 ىبني ءاملعلا راكأو « هلع ىبنلاب هصخي مهضعبو « نيحلاصلاب لسودلاب صخر
 لوق اندنع باوصلا ناك نإو « هقفلا لئاسم نم ةلاسملا هذهف « ههركيو كلذ نع

 « داهتجالا لئاسم ىف راكنإ الو . هلعف نم ىلع ركنن الف « هوركم هنأ نم روهمجلا

 عرضتي ربقلا دصقيو ىلاعت هللا وعدي امب مظعأ قولخمل اعد نم ىلع انراكنإ نكلو
 تافهللا ةئاغإو تابركلا جيرفت هيف بلطي هريغ وأ رداقلا دبع خيشلا يرض دنع

 ادحأ هللا عم وعدي ال نيدلا هل اصلخم هللا وعدي نم اذه نيأف « تابغرلا ءاطعإو
 « نيحلاصلا كدابعب وأ نيلسرملاب ؤأ كيبنب كلأسأ : هئاعد ىف لوقي نكلو

 همه -



 نيدلا هل اصلخم هللا الإ وعدي ال نكل « هدنع وعدي هريغ وأ افورعم اربق دصقي وأ
 . هيف نحن امم اذه نيأف

 تافلؤملا ةعومجم ىف باهولادبع نب دمحم مامإلا خيشلا ىواتف نم ىبتنا )

 ىف ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج اهتشن ىتلا 58 ص ثلاشلا مسقلا
 . ( باهولا دبع نب دمحم خيشلا عوبسأ

 , روهمجلا دنع هيأر ىف هوركم هنأ ىري ام ةياغ هدنع لسوتلا زاوج ىلع لدي اذهو

 . اكرش وأ ةعدب نوكي نأ نع الضف مارب سيل هوركملاو

 نيلسوتملا رفكي نّمع أربتي باهولادبع نب دمحم خيشلا
 ممصقلا لهأل ةهجوملا هتلاسر ىف باهولادبع نب دمحم خيشلا نع ءاج دقو

 نإ : لاقو . نيحلاصلاب لسوتملا ريفكت هيلإ بسن نم ىلع ديدشلا راكنتسإلا
 : اهنمف « ىلاب ىلع اهرتكأ تأي مو  اهلقأ مل ارومأ يلع ىرتفإ حس نب ناميلس
  قلخلا مركأ اي : هلوقل ىريصوبلا رفكأ ىنأو « نيح اصلاب لسوت نم رفكأ ىنأ
 . تاريخلا لئالد قرحأ ىفأو

 . ممظع ناتبب اذه كناحبس لوقأ ىنأ : لئاسملا هذه نع ىلاوجو
 لوقي ةعمجملا لهأ ىلإ اهثعب هل ىرخأ ةلاسر ىف اذه هلوق دييأت اضيأ ءاجو

 وهو « رهاظلا ناتهبلا نم وه ام اهنم « اهب عنش ىتلا لئاسملاف اذه نيبت اذإ : اهيف

 « لاق ام رخخآ ىلإ ىريصوبلا رفكأ ىنأو , نيحلاصلاب لسوت نم رفكأ ىنأ : هلوق
 . مظع ناتهب اذه كناحبس لوقأ نأ اهيف ىباوجو : لاق مث

 مسقلا باهولادبع نب دمحم خيشلا لئاسر نم ةرشع ةيداحلاو ىلوألا ةلاسرلا رظنأ]

 .[54 صو ”١ سماخلا
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 ل هراثاب لس وعلا

 كربتلا اذهو هلع هراثآب نوكربتي اوناك مهنع هللا ىضر ةباحصلا نأ تبث

 ىلع عقي لسوتلا ّنأل ىلاعت هللا ىلإ هراثآب لسوتلا وهو الأ دحاو ىنعم الإ هل سيل

 . دحاو هجو ىلع ال ةريثك هوجو

 ؟ هب نولسوتي الو هراثاب نولسوتي مهارتفأ

 . ؟ لصألاب حصي الو عرفلاب لسوتي نأ حصي له

 ببسب الإ ممسكو مظع الو فرش ام ىذلا رثألاب لسوتي نأ حصي له
 اذه كناحبس ؟ هب لسوتي نأ حصي ال هنإ : لئاق لوقي مث « ِهتْيَع دمحم هبحاص

 . ! مظع نانبب

 ريمأ اذهف « اهرهشأ ىلع رصتقن ادج ةريثك بابلا اذه ىف ةدراولا صوصنلاو

 لكيَع هللا لوسر برقب نفدي نأ ىلع صرحلا لك صرحي باطخلا نب رمع نينمْؤملا
 اذإو كلذ ىف ةشئاع ةديسلا نذأتسيل هللا دبع هدلو ثعييف ةافولا هترضح امل

 هديرأ تنك لوقتف . اهسفنل ناكملا اذه ديرت تناك اهنأ نلعت ةشئاع ةديسلاب

 اذإو ةميظعلا ةراشبلا هذهب هابأ رشبيو هللا دبع بهذيف ىسفن ىلع هنرثألا ىسفنل

 ىف ةصقلا ليصفت رظناو . كلذ نم َّىلإ مهأ ءىش ناك ام هلل دمحلا : لوقي رمعب

 . ؟ ةشئاع نمو رمع نم صرحلا اذه ىنعم امف ىراخبلا

 ؟ رمع ىلإ ءىش بحأو ءىش مهأ هُم هللا لوسر برقب نفدلا ناك اذالو

 . هنم برقلاب كربتلاب هتافو دعب ِهّتَع ىبنلاب لسوتلا الإ ريسفت كلذل سيل
 سنأ لوقي هَلْيْيَع هللا لوسر اهنم برش ىتلا ةبرقلا مف عطقت ملس مأ هذهو

 . اندنع وهف

 . هقلح امل هسأر رعش نم ةدحاو ةرعش ذحأل نوقباستي ةباحصلا ءالؤهو
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 نحنف : لوقتو ِهُْييَع هللا لوسر ةبجب ظفتحت ركب ىلأ تنب ءامسأ هذهو

 ّ اهب 00 ىضرملل اهلسفن

 طقسي مث ناثعو رمعو ركب وبأ هدعب هب ظفتحي هع هللا لوسر متاخ اذهو
 . رئبلا ىف هنم

 ىذلاو كربتلا ثحبم ىف هانركذ ا ةحيحصو ةتباث ثيداحألا هذه لكو

 ىلع مهنع ىلاعت هللا ىضر مهنم ةظفاحملا هذه اذامل لءاستن اننأ وه هلوقن نأ ديرن

 . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا راثا

 مهدوصقم امف [ ىلصملا « متاخلا « ةبجلا , قرعلا « رعشلا « ةبرقلا مف ]

 ىف اهعضول ةيخيراتلا راثألا ىلع ةظفاحملا ىه مأ ىركذلا درجم ىركذلا ىهأ كلذ ن.٠

 اذإ هللا ىلإ هجوتلاو ءاعدلا دنع اهب نونتعي اذاملف ىلوألا تناك نإف ء« فحتللا

 مهتءاج نيأ نمو فحتدملا اذه نيأف ةيناثلا تناك اذإو « ضرملا وأ ءالبلا مهباصأ

 . ممظع ناتهب اذه كناحبس ؟ ةعدتبملا ةركفلا هذه

 وه هللا أل ءاعدلا ىف هللا ىلإ اهب لسوتلل هيَ هراثآب كربتلا الإ قبي م

 نع الضف مهسفنأل ائيش نوكلمي ال هرمأ تحتو هديبع لكلاو لوؤسملا وهو ىطعملا

 . ىلاعتو هناحبس هللا نذإب الإ مهييغ

 ا يب ب
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 ءايبنألا راثاب لسوتلا
 ةنيكس هيف توباتلا مكيتأي نأ هكلم ةيآ نإ مهيبن محل لاقوإ» : ىللاعت لاق

 مكل ةيآل كلذ ىف نإ ةكئالملا هلمحت نوراه لاو ىسوم لا كرت امم ةيقبو مكبر نم

 . ةرقبلا ةروس نم ةيآلا «نينمّؤم متنك نإ

 اوناكو : توباتلا اذه نع ريرج نبا لاق : خيراتلا ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 اك نامزلا ةبق ىف ناك ىذلا قائيملا توبات مهعم نوكي ءادعألا نم ادحأ اولتاق اذإ

 كرت امم ةيقبلاو ةنيكسلا نم هيف هللا لعج امو هتكربب نورصني اوناكف « هركذ مدقت
 مهوبلغ نالقسعو ةزغ لهأ عم مهبورح ضعب ىف ناك املف « نوراه لاو ىسوم لآ

 . ها مهيديأ نم هوعزتناف هذخأ ىلع مهورهقو
 نم تسط هيف ناكو « هببسب مهئادعأ ىلع نورصني اوناك دقو : ريثك نبا لاق

 . (8 ص ؟ ج ةيادبلا) ها ءايبنألا رودص هيف لسغي ناك بهذ

 ناحولو نوراه اصعو ىبسوم اصع هيف ناك : ريسفتلا ىف ريثك نبا لاقو

 . ها نالعنلاو اصعلا : لاق نم مهنمو نوراه بايثو ةاروتلا نم
 . ["١؟ ص ١ ج ريثك نبا ريسفت]

 مدا ىلع هللا هلزنأ هنأ ركذ اميف هنأش نم ناك توباتلاو : ىبطرقلا لاقو

 ىنب ىف ناكف مالسلا هيلع بوقعي ىلإ لصو نأ ىلإ هدنع ناكف مالسلا هيلع
 ةقلامعلا هيلع مهبلغ توباتلا ىلع اوبلغف اوصع ىتح مهلتاق نم هب نوبلغي ليئارسإ
 . ١17( ص “ ج ىبطرقلا ريسفت) . ها . مهنم توباتلا اوبلسو

 مهميدقتل ىنعم ال ذإ ءايبنألا كيلوأ راثاب السوت الإ سيل ةقيقحلا ىف اذهو

 ليلدب كلذ نع ضار ىلاعتو هناحبس هللاو كلذ الإ مهبورح ىف مهيديأ نيب توباتلا
 كلذ مهيلع ركني ملو تولاط كلم ةحص ىلع ةياو ةمالغ هلعجو مييلإ هدر هنأ
 . لعفلا

 يب دج

 مك -



 نيحلاصلاو ءايينألا قحو هقحب ِهلِْيَع ىبنلا لسوت
 رفح تتام امل اهنإ بلاط ىلأ نب يلع مأ دسأ تنب ةمطاف بقانم ىف ءاج

 هْيَع هللا لوسر لخد غرف املف هديب هبارت جرخأو هديب اهدحل هُم هللا لوسر
 : لاقف هيف عجطضاف

 دسأ تدب ةمطاف ىمأل رفغا تومي ال ىح وهو تيميو يحي ىذلا هللا»

 كنإف لبق نم نيذلا ءايبنألاو كيبن قحب اهلخدم ابيلع عسوو اهتجح ابنقلو
 ركب وبأو سابعلاو وه دححللا اهولخدأو اعبرأ اهيلع ربكو . نيمحارلا محرأ
 نب حور هيفو . طسوألاو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور .. ؛مهنع هللا ىضر قيدصلا
 . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو فعض هيفو . مآحلاو نابح نبا هقثو حالص

 . [ 55١7 ص 59 ج دئاوزلا عمجمب اذك ]

 هركذ نابح نبا نكلو « هتاور دحأ [حالص نب جور] ىف مهضعب فلتخاو
 اذكهو . ثيدحلا ححص نيظفاحلا الكو نومأم ةقث : محلا لاقو « تاقثلا ىف

 . 2 ”ديحصلا لاجر هلاجرو [دئاوزلا عمج] ىف ىمثيملا

 , رباج نع ةبيش ىلأ نباو ٠ سابع نبا نع ربلا دبع نبا كلذك هاورو
 . ©"قيقحتو ةوقب اضعب هضعب دشي هقرطف « ميعن وبأو ىمليدلا هجرخأ

 اذه حورو : ٠ ص ءايكذألا فاحتإ يف ىرامغلا ظفاحلا خيشلا لاق

 ىمنيهلا ظفاحلا ربع اذلو « مهتارابع نم دافتسي  هفعض نم دنع فيفخ هفعض
 لقي ال ثيدحلاف . نفلا بتك سرام نم ىلع ىفخيال م" فعضلا ةفخ ديفي امب

 . حيحص نابح نبا طرش ىلع وه لب نسحلا ةبتر نع

 ىف هللا ىلع مهقحب هلع ىبنلا لسوت نيذلا ءايبنألا نأ اضيأ انه ظحالنو

 قحلا لهأبو [قحلاب] هللا ىلإ لسوتلا زاوج تبشف اوتام دق هوغو ثيدحلا اذه
 . قومو ءايحأ

 )١5-1١( مقر باتكلا رخآ قحلملا رظنأ ١7/1١١ .
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 نيلئاسلا قحب ِهيَع ىبلا لسوت
 : تيم هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر نردخلا ديعس ىلأ نع

 كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأ ىنإ مهللا : لاقف « ةالصلا ىلإ هتيب نم جرخ نم

 ءاقتا تجرح « ةعمس الو ءاير الو ارطب الو ارشا جرخأ مل ىنإف اذه ىاشمم قحو

 « ىنونذ ىلرفغت نأو « رانلا نم ىنذيعت نأ كلأسأف « كتاضرم ءاغتباو كطخس

 . كلم فلأ نوعبس هل رفغتساو ههجوب هللا لبقأ « تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإ

 دانسإب هجام نبا هاور : ١١5 ص ” ج بيهرتلاو بيغرتلا ىف ىرذنملا لاق
 . نسحلا وبأ ظفاحلا انخيش هنسحو «. لاقم هيف

 ثيدح اذه : 77” ص ١ ج راكفألا جئاتن ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 . ىنسلا نباو مبعن وبأو ٠ ديحوتلا باتك ىف ةميزخ نباو دمحأ هجرخأ . نسح
 . نسح هنأب : ثيدحلا نع 777 ص ١ ج ءايحالا ثيداحأ حيرخت ىف قارعلا لاقو

 «ةجاجزلا حابصمب» ىمسملا هجام نبا دئاوز ىف ىريصوبلا ظفاحلا لاقو

 . هحيحص ىف ةميزخ نبا هاور : 18 ص١ ج
 هدانسإ : 47١ ص عبارلا رجتملا ف ىطايمدلا نيدلا فرش ظفاحلا لاقو

 . هللا ءاش نإ نسح
 ةفيطللا هتلاسر ىف ىولعلا يحي نب ىلع ديسلا ثدحملا ققحما ةمالعلا ركذو

 « متاح ىلأ نبا هلبقو « ثيدحلا نّسح ىبسدقملا ىنغلادبع ظفاحلا نأ : نيطبختملا ةياده

 ثيدحلا ظافح رابك نم ةينامث هنسحو هححص ثيدحلا اذه نأ كل نيبتي اذهبو

 قريصوبلاو قارعلاو نسحلا وبأ هخيشو ىرذنملاو ةمزخ نبا : مهو . هتمئأو

 مهنم ءالْوهو , متاح يأ نباو يسدقملا ينغلادبعو يطايمدلا نيدلا فرشو رجح نباو
 مكح كرتي نأ لقاع نم حصي لهو , ملكتملا مالك ءالؤه لوق دعب ىقبي لهف

 . ثيدحلا دبئاوم ىلع نيلفطتملا لوق ىلإ نينقتملا ظافحلا لاجرلا نم لوحفلا ءالّوه
 ىمعت نكلو راصبألا ىمعتال اهنإفإ» . «ريخ وه يذلاب يندأ وه يذلا نولدبتستأإ»
 . «رودصلا يف يتلا بولقلا

 لكم



 ةشئاع ةديسلا داشرإب ِهْإَع يبنلا ربقب لسوتلا 7 | 5
 هيبن ىلاعت هللا مركأام باب] ننسلا هباتك ىف ىمرادلا ظفاحلا مامإلا لاق 2
 كلام نب ورمع انثدح ديز نب ديعس انثدح نامعنلا وبأ انثدح : [هتوم دعب هِي
 اديدش اطحق ةنيدملا لهأ طحق : لاق هللادبع نب سوأ ءازوجلا وبأ انثدح ىركتلا

 ءامسلا ىلإ اوك هنم اولعجاف هيَ ىبنلا ربق اورظنأ : تلاقف « ةشئاع ىلإ اوكشف
 تبن ىتح ارظم انرطمف « اولعفف : لاق . فقس ءامسلا نيبو هنيب نوكي ال ىتح

 ىأ اوك ىنعمو , قتفلا ماع ىمسف محشلا نم تقتفت) لبإلا تنمي بشعلا
 . 47 ص ١ ج ىمرادلا ننس هأ . (ةذفان

 مض هنوك ثيح نم لب « اربق هنوك ثيح نم ال ُهَِْع هبقب لسوت اذهف
 قحتساو ةميظعلا ةرواجما هذهب فرشتف « نيملاعلا بر بيبحو نيقولخملا فرشأ دسج

 . ةميركلا ةبقنملا كلذب
 : ثيدحلا جرخت ْ

 لاق « ىراخبلا خيش مراعب بقلملا لضفلا نب دمحم وهف نامعنلا وبأ امأ
 . هرمع رخآ ىف ريغت - تبث ةقث - : هنع بيرقتلا ىف ظفاحلا

 هحيحص ىف هل ىور ىراخبلا نأل هتياور ىف حدقي الو هرضي ال اذهو : تلق
 ء ىنطق رادلا هلاق . ةياور هنع لمحت مل هطالتخا دعبو ثيدح ةئام نم رثكأ

 . ريبخ لثم كئبني الو
 : لاقف (ةركنم ثيداحأ هل عقو هنأب) : هلوق نابح نبا ىلع ىبهذلا ّدر دقو

 نازيم ىف اذك) ؟ معز ام نيأف اركنم اشيدح هل قوسي نأ نابح نبا ردقي ملو
 . (8 ص : ج لادتعإلا

 كلام نب ورمع لاح كلذكو . ماهوأ هل قودص وهف ديز نب ديعس امأو
 . بيرقتلا ىف امهبنع رجح نبا ظفاحلا لاق ا ىركنلا

 قيثوتلا غيص نم - مهي قودص - يهو ةغيصلا هذه نأب ءاملعلا ررق دقو

 . (ىوارلا بيردت ىف اذك) فيعضتلا غيص نم ال
 نيحيحصلا لاجر نم ةقث وهو ىعبرلا هللادبع نب سوأ وهف ءازوجلا وبأ امأو

 ريثكب اودهشتساو ءاملعلا لبق دقف , ىدنع دّيج وه لب « هب ساب ال دنس اذهف

 . هلاجر نم الاح لقأ مه نميو هلاثمأ نم

 - مال



 : هِلْيَع ىبلا ربق نم اهفقومو ةشئاع ةديسلا
 « ةيباحص يهو ةشئاع ىلع فوقوم رئألا اذه نأب : مهضعب لوق امأ

 ىضر اهنأ الإ ةشئاعل ايأر ناك نإو هنأ وه باوجلاف ٠ ةجحب سيل ةباحصلا لمعو
 . ةباحصلا ءاملع نيب ةنيدملا ف كلذ تلعفو « ملعلا ةرازغب ةفورعم اهنع هللا
 هللا لوسر نأ ملعت نينمؤملا مأ ةشئاع نأ ىلع ليلد اهنأ ةصقلا هذه نم انيفكيو
 هل عفش هب عفشتساو هراز نم نأو هتمأل اعفاشو اميحر هتافو دعب لاز ال هِيَ
 هب طغلي ا كرشلا لئاسو نم وأ كرشلا ليبق نم وه سيلو « نينمؤملا مأ تلعف اك
 كرشلا نولهجي نمم اونوكي مل اهدهش نمو ةشئاع نإف . نوللضملا نورفكملا ءالؤه

 . هيلإ تمي ام الو
 دقو « هتافو دعب ىتح هربق يف هتمأب متي هَ يبنلا نأ تبشتو ءالؤه مدت ةصقلاف
 لع هللا لوسر هيف ىذلا ىتيب لخدأ تنك : تلاق ةشئاع نينمؤملا مأ نأ تبث

 الإ تلخد ام هللاوفامهعم رمع نفد املف « ىو ىجوز وه امنإ لوقأو ٠ ىنايث عضأو
 . (دمحأ هاور) . رمع نم ءايح ةدودشم انأو

 (؟5 ص + ج دئاوزلا عمجم) حيحصلا لاجر هلاجر : ىمئيهلا ظفاحلا لاق
 هضرتعي ملو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاقو « كردتسملا ىف مآحلا هاورو

 . (0 ص : ج) ءىشب ىبهذلا

 وه نم ناملعي هيبحاصو لَم ىبنلا نأ ملعت يه لب الطاب اذه ةشئاع لمعت ملو

 هاور) . ىدجسمو ىربقب رمت كلعلف : نميلل هلسرأ امل ذاعمل ِهَتيَع ىبنلا لاق دقو
 دئاوزلا عمجم ىف اذك» ذاعم نم عمسمي مل ديزي الإتاقت امهاجرو ىناربطلاو دمحأ
 . ايكاب ِكُرَع ىبنلا ربق ىلإ ذاعم ءاجو ِهُيَْع هللا لوسر ىفوتف ( ؛ه50 ص ٠١ ج
 ديز اهاور 5 ةثداحما هذه امبنيب ترجو لاحلا اذه ىلع باطخلا نب رمع هدهاشو

 ربق دنع لبج نب ذاعم دجوف دجسملا ىلإ رمع جرخ : لاق هيبأ نع ملسأ نبا
 : هقَيَع هللا لوسر نع هتعمس ثيدح : لاق ؟ كيكيي ام : لاق « ىكيي هيي ىبنلا
 ىبهذلا هقفاوو « ةلع هل فرعي الو حيحص : محلا لاق . «كرش ءايرلا نم ريسيلا»

 . (4 ص ١ ج كردتسملا ىف اذك) . هل ةلع الو حيحص : لاقف

 حيحص : لاقو مآحلاو ىقبيبلاو هجام نبا هاور : بيهرتلا» بيغرتلا ىف ىرذنملا لاقو
 . (7"" ص ١ ج) ىرذنملا ىنعأ هرقأو « هل ةلع ال
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 هنع هللا يضر رمع ةفالخ يف ِهّتَع يبنلا ربقب لسوعلا ٠
 : الاق يبرافلا ركبوبأو ةداتق نب رصنوبأ انيبخأ : يقبيبلا ركبوبأ ظفاحلا لاقو

 وبأ انثدح ىبحي نب ىيحي انثدح يلهذلا يلع نب ميهاربإ انثدح رطم نب رمعوبأ انثدح

 رمع نمز ىف طحق سانلا باصأ : لاق كلام نع حلاص ىنأ نع شمعألا نع ةيواعم

 كنتمأل هللا قستسا هللا لوسراي : لاقف ِهُيَيَع ىبنلا ربق ىلإ لجر ءاجف باطخلا نبا
 : لاقف مانملا ىف ُهُلْيَع هللا لوسر هاتأف , اوكله دق مهنإف

 كيلع : هل لقو , نوقسم مهنأ مهربخأو مالسلا ىنم هئرقاف رمع تئاد
 . ؛سيكلا سيكلاب

 . هنع ترجع ام الإ ولا ام ! براي : لاقف ء رمع ربخأف لجرلا قأف

 . حيحص دانسإ اذهو

 ةينامث ماع ثداوح ىف 4١( ص١ ج) ةيادبلا ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق اذك]

 . [رشع
 كلام نع نامسلا حلاص ىلأ ةياور نم حيحص دانسإب ةبيش ىلأ نبا ىورو

 هنع هللا ىضر رمع نمز ىف طحق سانلا باصأ» : لاق  رمع نزاخ ناكو  ىرادلا

 اوكله دق مهنإف كتمأل قستسا ! هللا لوسراي : لاقف هَتكيَع ىبنلا ربق ىلإ لجر ءاجف
 . ثيدحلا ,« رمع تئا : هل ليقف مانلا ىف لجرلا قاف

 لالب وه روكذملا مانلا ىف ىأر ىذلا نأ : حوتفلا ىف فيس ىور دقو

 . ها حيحص هدانسإ : رجح نبا لاق . ةباحصلا دحأ ىنزملا ثراحلا نبا
 كلل ” ج 46 ص ىورابلا حتتف ] ؛ (ءاقستسالا باتك ىراخبلا حيحص)

 مهفيناصتب رم نمع مهدعب نم الو ثيدحلا اور نيذلا ةمئآلا نم دحأ لقي ملو
 اذه دروأ دقو « هب ثيدحلا نتم ىف دحأ نعط الو لالضو رفك هنأ ةمئألا نم

 هلضفو هملع ىف وه نم وهو « مدقت م" هدنس ححصو ىنالقسعلا رجح نبا ثيدحلا
 . ليصفتو نايب ىلإ جاتحيال امم ثيدحلا ظافح نيب هنزوو

 . ١١ مقر باتكلا رخآ قحلملا رظنأ (١؟)
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 ١ موي هب نيملسملا لسوت
 : ناك ةمامبا ةعقوم ىف نيملسملا راعش نإ ريثك نبا ظفاحلا ركذ

 .[ع[ ههدمحم ]

 : هصن ام لاق

 نأ بقرتي لعجو ةمليسم لايجل راسو مهزواج ىتح ديلولا نب دلاخ لمحو
 ديلولا نبا انأ : لاقو زاربلا اعدو نيفصلا نيب فقو مث عجر مث هلتقيف هيل لصي
 ذقشموي مهراعش ناكو « نيملسملا راعشب ىدان مث ء ديزو رماع نبا انأ دوعلا

 [ هدمحم اي]

 [؟1”7 ص "5 ج ةياهنلاو ةيادبلا]

 امبنع هللا ىضر رمع نب هللادبع دنع انك : لاق سنخ نب مثيها نع

 امنأكف ٠ دمحم اي : لاقف « كيلإ سانلا بحأ ركذأ : لجر هل لاقف هلجر تردخف

 : كقع نم شن

 . ردح بعذف ؛ هني دمع لاق « كيلإ مالا بحأ ركذأ : سابع نبا هل لاقف
 ١559[. ص نيعبرألاو عباسلا لصفلا ىف بيطلا ملكلا ىف ةيميت نبا خيشلا هركذ]

 . ءادنلا ةروص ىف لسوت اذهف
 لباس .

 هلييَع ىبنلا ريغب لسوعلا
 : لاق ُهّلَْيَع هللا ىبن نع ناوزغ نب ةبتع نع
 : لقيلف سينأ اهب سيل ضرأب وهو انوع دارأ وأ ائيش مدحأ لضأ اذإ»

 . «كلذ برج دقو . مهارن ال ادابع هلل نإف . ىنونيعأ هللا دابع اي

 ىلع نب ديزي نأ الإ مهضعب ىف فعض ىلع اوقثو هلاجرو ىناربطلا هاور
 . ةبتع كردي مل

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبا نعو

 )١5( مقر باتكلا رخآ قحلملا رظنأ ١١ .



 قرو نم طقسي ام نوبتكي ةظفحلا ىوس ضرألا ىف ةكئالم هلل نإد
 .. «هللا دابع اي ىنونيعأ دانيلف ةالف ضرأب ةجرع كدحأ باصأ اذإف , رجشلا

 . تاقث هلاجرو ىناربطلا هاور
 : هع هللا لوسر لاق : لاق هنأ دوعسم نب هللادبع نعو
 دابع اي.اوسبحا هللا دابع اي : دانيلف ةالف ضرأب مدحأ ةباد تتلفنا اذإ

 .. «هسبحيص ضْرَأْلا ىف اضاح هلل نإف . اوسبحا هللا

 ناسح نب فورعم هيفو « مكيلع هسبحيس دازو قاربطلاو ىلعي وبأ هاور
 ىلع نيدلا رون ظفاحلل دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم نم . ها . فيعض وهو

 . ١19١( ص ٠١ ج) ىمئيلا ركب ىلأ نبا

 . اضيأ ءادنلا ةوص ىف لسوت اذهف

 : رجفلا ىتعكر دعب لوقي ناك ِهلِيَع ىبنلا نأ ثيدحلا ىف ءاجو

 كب ذوعأ ِهَيَع ىبنلا دمحمو ليئاكيمو ليفارسإو لهربج بر مهللا»
 . «رانلا نم

 وه : هجيرخت دعب ظفاحلا لاقو « ىنسلا نبا هاور : راكذألا ف ىوونلا لاق
 . ١89( ص 7 ج نالع نبال راكذألا حرش) . نسح ثيدح

 : لوقي هنأكف ٠ مهب لسوتلا ىنعم ىف ركدلاب ءالّؤه صيصختو
 .. لإ ليبجي كيلإ لسوتأو كلأسأ ىنإ مهللا
 ةيبوبرب هللا ىلإ لسوعلا : لاقف  حرشلا ىف اذه ىلإ نالع نبا راشأ دقوا

 ١9 ص '؟ ج راكذالا حرش يف نالع نبا حرص دقو . ةميظعلا حاورالا هذه

 هيف : «نيلئاسلا قحب كلأسأ ينإ مهللا» ثيدح ىلع اقلعم لاقف لسوتلا ةيعورشمب

 ءايبنألا ىلوألاب مهلثمو نيلئاسلا نم مومعلا ليبس ىلع ريخلا بابرأ قحب لسوتلا
 . ثولسرملاو

 سابعلاب رمع لسوت ىنعم
 هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ سنأ نع هحيحص ىف ىراخبلا جرخأ

 انك انإ مهللا ] : لاقف بلطملا دبع نب سابعلاب ىقستسا  اوطحق اذإ اوناك

 ,. [ انقساف انيبن معب كيلإ لسوتن انإو انيقستف انيبنب كيلإ لسوتن

 اذه نم طسبأب ةصقلا هذه ويغ قيرط نم باسنألا ىف راكب نب ريبزلا جرتخأو
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 ةدامرلا ماع باطخلا نب رمع ىقستسا : لاق رمع نب هللا دبع نع : اهصيخلتو

 سابعلاب رطملا سابتحال دامرلا رياطت ةراكل كلذب تيم“ [ميملا فيفختو ءارلا حتفب]
 ناك مَع هللا لوسر نإ سانلا اهيأاي : لاقف سانلا بطخف . بلطملادبع نبا

 همع ىف هَ هللا لوسرب سانلا اهيأ اودتقاف  دلاولل دلولا ىري ام سابعلل ىري

 : هنع هللا ىضر هئاعد نم ناكف سابع اي عدأ : هللا ىلإ ةليسو هوذختاو « سابعلا

 كيلإ ىل موقلا هجوت دقو  ةبوتب الإ فشكي ملو بنذب الإ ءالب لزني مل هنإ مهللا

 ثيغلا انقساف ةبوتلاب كيلإ انيصاونو بونذلاب كيلإ انيديأ هذهو كيبن نم ىناكمل
 ضبألا تبصخخا ىتح لابجلا لثم ءامسلا تخرأف « همع ىف كيبن مهللا ظفحاو

 كل ائينه : هل نولوقيو ١ هب نوحسمتي سابعلا ىلع سانلا لبقأو سانلا شاعو
 هللا ىلإ ةليسولا هللاو اذه : كلذ  هنع هللا ىضر  رمع لاقو « نيمرحلا قاساي

 : اهنم اتايبأ هيخأ نبا ةبتع نب سابع دشنأ كلذ فو  هنم ناكملاو

 رمع هتبيشب ىقستسي ةيشع |: هلهأو زاجحلا هللا ىقس ىمعب

 تءاجف اهيلازع ءامسلا تحراف تاياورلا ضعب ىفو : ربلادبع نبا لاقو

 لاقف « سانلا شاعو ضرألا تبضخاو ماكالاب رفحلا توتسا ىتح لابجلا لاثمأب

 . هنم ناكملاو « لجو زع هللا ىلإ ةليسولا هللاو اذه : هنع هللا ىضر رمع

 : تباث نب ناسح لاقو

 سابعلا ةرغب مامغلا ىقسف انبدج عباتت دقو مامإلا لأس

 سانلا نود كاذب ىبنلا ثرو ىذلا هدلاو ونصو ىبنلا مع

 سأيلا دعب بانجألا ةضخم -<تحبصأف دالبلا هب هلإلا ايحأ

 : ةبتع نب "سابع نب لضفلا لاقو

 رمع هتبيشب ىقستسي ةيشع ١ هلهأو زاجحلا هللا ىقس ىمعب
 رطملا ةميدلاب ءاج ىتح ركامف ابغار بدجلا ىف سابعلاب هجوت
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 .نيمرحلا قاس كل اكينه :نولوقيو هناكرأ نوحسمي سابعلاب سانلا قفطو :ةياور فو

 . سابعلا ةمجرت ىف ريلادبع نبال باعيتسالا ىف اذك

 مدقو هقح نع رخأت هنكل مهل ايقستسم سانلا موي نأ ىف رمعل قحلا ناكو

 هللا ىلص همعل اميدقتو هلهأل اميخفتو هُم هللا لوسرل اميظعت ءاقستسالل سابعلا

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب لسوتلا ىف ةغلابم هسفن ىلع ملسو هلاو هيلع

 هنأش لج هللا ىلإ ةليسو سابعل سانلا ذاختا ىلع سانلا ثحو « عاطتسا ام ملسو

 نيح ِهَع هللا لوسر ماقم كلذب هميقيل وعديل هميدقتب ةليسو وه هذختا كلذكو
 .هتيب لهأ لضفب ةداشإلاو هميظعت ىف غلبأ نوكيل ىلصملاب مه ىقستساف ايح ناك

 انيبنب كيلإ لسوتن انك انإ مهللا] : لاق ثيح هئاعد ىف كلذ رمع نيبو

 هجورخج كيلإ لسوتن انك ىنعي .. جانقساف كيبن معب كيلإ لسوتن انإو انيقستف

 هيلع هتافوب انيلع كلذ رذعت دق ذإو ١ مهب هتالصو مهل هئاعدو ىلصملا ىلإ سانلاب

 ىجرأو لوبقلل ىجرأ ءاعدلا نوكيل هتيب لهأ نم وه نم مدقأ ىنإف مالسلاو ةالصلا

 . ةباجإلل

 : لاق تيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب لسوت سابعلا اعد الو
 « همع ىف كيبن مهللا ظفحاف هنم ىتبارقل ىأ ثيبن نم ىناكمل ىب موقلا برقت دقو
 . كيبن لجأل اعد لبقا ىنعي

 هنع مالكلا ددصب نحن ىذلا لسوتلاب اه ةلص الو ءاقستسالا ىف ةيضقلاف

 اذه ىلع لدت ةصقلا نأل نينيع ىذ ىك هفرعي رمأ اذهو فالخلا هيف عقو ىذلاو

 اذهو ءاقستسالا ةالصب ةثاغتسالا ةماقإ ىلإ اوجاتحاو طحقلا مهباصأ دقف حوضوب

 اهميقي ناك ىتلا ةيمالسإلا ةريعشلا هذه مبقيو مهل وعديو مهب ىلصي مامإ ىلإ جاتحي
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 ةعمجو ةمامإ نم نيدلا رئاعش نم اهيغك فيلكتلا راد ىف ناك امل ِهُيَع ىبنلا

 مهنع فيلكتلا عاطقنال خزربلا لهأ اهب موقي ال ةيفيلكت فئاظو ىهف ةبطخو

 . كلذ نم مظعأ وه امب مهاغتشاو

 لسوتي ملو  سابعلاب لسوت امنإ هنأ نينمْوملا ريمأ مالك نم مهف نمو

 همه هيلع بلغو همهف تام دقف تيم ىبنلاو ىح سابعلا نأل هيَ هللا لوسرب

 لسوتي مل رمع نإف « ةرهاق هيأرل ةيبصع وأ  ةرهاظ ةلاحب هسفن ىلع ىدانو

 معب كيلإ لسوتن انإو هلوق ىف كلذ حملت هك هللا لوسر نم هتبارقل الإ سابعلاب
 . هوجولا غلبأ ىلع ْيَع هللا لوسرب لسوت دق كلذب وهو  انقساف انيبن

 عم كلذ ببسب كرشلاب نيملسملا ىمر نم دعبلا لك باوصلا نع دعب دقو

 - تيملا الو ىحلاب زاج ام اكرش #2 ناك ول لسوتلا نإف « ىحلاب لسوتلا زاوجب هلوق

 وه ىلو وأ كلم وأ ىبن نم هللا ريغل ةدابعلا قاقحتساو ةيبوبرلا داقتعإ نأ ىرت الأ

 . ةرخآلا الو ايندلا هتايح ىف انه زوجي ال رفكو كرش

 امأ ايح ناك اذإ زئاج هللا ريغل ةيبوبرلا داقتعإ نإ : لوقي نم تعمس لهف

 . كرشف هتافو دعب

 ةليسولل ةدابع نوكي ال ىلاعت هللا ىلإ ةليسو مظعملا ذاختا نأ تفرع دقو

 دقتعي مل اذإف مهئاوُأ عم ناثوألا دابع نأش كلذ ناك م بر هنأ دقتعا اذإ الإ

 رمآلل ةدابع ذاختالا كلذ ناك ةليسو هذاختاب لجو زع هنم ارومأم ناكو هيف كلذ

 . هناحبس

 23 2 2ع ل 27 ىلإ
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 لسوتلا ىف ىبتعلا ةصق
 : ريثك نبا نيدلا دامع خيشلا ظفاحلا مامإلا لاق
 ةياكحلا ١ لماشلا هباتك ىف غابصلا روصنم وبأ خيشلا مهنم ةعامج ركذ

 لاقف ىلارعأ ءاجف ِهَلييَع ىبنلا ربق دنع اسلاج, تنك : لاق ىبتعلا نع « ةروهشملا
 كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو : لوقي هللا تعمس هللا لوسراي كيلع مالسلا

 ارفغتسم كتىج دقو «اميحر اباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف
 : لوقي دشنأ مث ىبر ىلإ كب اعفشتسم ىبنذل

 مالا عاقلا نيهبيط نم باطف 0: همظعأ عاقلاب تنفد نم ريخ اي

 مركلاو دوجلا هيفو فافعلا هيف :: هنكاس تنأ ربقل ءادفلا ىسفن

 قحلإ] : لاقف مونلا ىف ِهُتَْع ىبنلا تيأرف ىنيع ىنتبلغف ىبارعألا فرصنا مث
 . [هل رفغ دق هللا نأ هرشبف ىلارعألا

 بابلا ىف حاضيإلاب فورعملا هباتك ىف ىوونلا مامإلا اهاور ةصقلا هذهف

 هريسفت ىف ريثك نبا نيدلا دامع ظفاحلا اضيأ اهاورو « 4588 ص سداسلا

 . ةيآلا .. «مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو : ىلاعت هلوق دنع ريهشلا

 « (5055 ص  ج) ىنغملا هباتك ىف ةمادق نبا دمحم وبأ خيشلا اضيأ اهاورو
 :(455 ص 7 ج) ريبككلا حرشلا هباتك ىف ةمادق نبا جرفلا وبأ خيشلا اضيأ اهلقنو

 نم عانقلا فاشكب فورعملا هباتك ىف ىوهبلا سنوي نب روصنم خيشلا اضيأ اهلقنو
 . 0 ص ه ج) لبنحلا بهذملا بتك رهشأ

 عماجلاب فورعملا هريسفت ىف اههبشت ةصق نيرسفملا ةدمع ىبطرقلا مامإلا ركذو
 هتيَيَع هللا لوسر اًنفد ام دعب ىبارعأ انيلع مدق : لاق يلع نع قداص وبأ ىور :لاق

 : لاقف هبارت نم هسأر ىلع انحو هع هللا لوسر ربق ىلع هسفشب ىمرف مايأ ةثالثب
 هللا لزنأ اميف ناكو كنع انيعوف هللا نع تيعوو « كلوق انعمسف هللا لوسراي تلق

 رفغتست كتثجو ىسفن تملظ دقو « ةيآلا .. «مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو» كيلع
 . [169 ص © ج ىبطرقلا ريسفت] . كل رفغ دق هنإ : ربقلا نم ىدونف ىل

 . باتكلا رخآ ١6 مر قحلملا رظنأ (1)
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 مأ ةحيحص تناكأ ءاوسو اهولقن نيذلا مه ءالّؤهو ىبتعلا ةصق هذه

 اننإف ربخ ىأ ىلع مكحلا ىف نوثدحملا هيلع دمتعي ىذلا دنسلا ةيحان نم ةفيعض

 ةينثولا ىلإ وعدي ام اولقن وأ .. ؟ لالضلاو رفكلا ءالؤه لقن له لوقنو لءاستن
 . ؟ روبقلا ةدابعو

 ناتهب اذه كناحبس ؟؟مهبتك ىف وأ مهيف ةقث ىأف كلذك رمألا ناك اذإ

 هللإَع ىبنلا كابش ىلع ىبتعلا تايبأ
 اهاورو « ِهُتيْيَع ىبنلل هترايز دنع ىبارعألا امهدشنأ نيذلا نيتيبلا ركذ مدقت

 : ىهو ىبتعلا
 مألاو عاقلا نيبيط نم باطف همظعأ عاقلاب تنفد نم ريخ اي

 مركلاو دوجلا هيفو فافعلا هيف هنكاس تنأ ربقل ءادفلا ىسفن

 دوماعلا ىف ةفيرشلا ةيوبنلا ةهجاوملا ىلع هللا لضفب ةبوتكم تايبألا هذهو

 ىف ىتح نينسلا تائثم ذنم ىنادلاو ىصاقلا اهاري ةيوبنلا ةرجحلا كابش نيب ىذلا

 مهمحر دلاخ كلملاف لصيف كلملاف دوعس كلملاف « زيزعلادبع كلملا موحرملا دهع

 هللا نذإب ىقبتسو « هللا هظفح نيفيرشلا نيمرحلا مداخ دهف كلملاف « ىلاعت هللا

 فيرشلا ىوبنلا دجسملا ىف ام لك ىلع ةظفاحملاب نيمرحلا مداخ تاهيجوت ىلع ءانب

 . ميدق رثأ يأ ةلازإ مدعو

 هقكم



 : ةصاالخلا

 ّيلع ردق هللا دنع هل ِهُيَي ىبنلا نأ هيف كش ال امم هنأ ةصالخلو

 نع الضف هب لسوتلا عنب ىلقع وأ ىعرش عنام ىأف « ممظع هاجو « ةعيفر ةبترمو
 الو ىلاعت هللا ريغ نيلئاس كلذ ىف انسلو  ةرخآلاو ايندلا ىف هتبثت ىنلا ةلدألا

 هنأل ةحلاصلا انلامعأب هلأسن ةرات « ناك ايأ بحأ امب هوعدن نحنف هايإ الإ نيعاد
 ثيدح ىف اكو « قباسلا مدا ثيدح ىف مك هقلخ نم هبحي نمب هلأسن ةراتو اهبحي

 ةراتو « مدقتملا فينح نب ناثع ثيدح ىف امو « هانركذ ىذلا دسأ تنب ةمطاف

 هتفصب وأ [هللا تنأ كنأب كلأسأ] - هِيَ  هلوق ىف 5 ىنسحلا هئامسأب هلأسن
 نم كتافاعمبو كطخس نم كاضرب ذوعأ] : رخآلا ثيدحلا ىف هلوق ىف اك هلعف وأ

 . نوتنعتملا اهنظي ىتلا ةقيضلا ةرئادلا كلت ىلع اروصقم سيلو « [كتبوقع
 نم هبحأ نم لك اذكو « هب لسوتلا حص هللا هبحأ ام لك نأ كلذ رسو

 لب لقن الو لقع هنم عنمي الو ةميلس ةرطق ىذ لك ىدل حضاو وهو « ّىلو وأ ىبن
 هل كيرش ال هدحو هللا هلك كلذ ىف لوؤسملاو هزاوج ىلع لقنلاو لقعلا رفاضت
 موقلا ءالؤط امف هللا دنع نم لك لق « تيملا الو ىحلا الو ىلولا الو ىبنلا ال

 . «اثيدح نوهقفي نوداكيال

 تاقولخملا لضفأ هنأل ىلوأ ِهِيَع ىبنلابف لامعألاب لاؤسلا زاج اذإو

 ىرعش تيلو  اهييغو لامعألا نم هُم هل ابح مظعأ هللاو اهنم لامعألاو
 ء هللا دنع اردق ىبنلل نأ نم رثكأ ائيش ديفي ال ظفللاو « كلذ نم عناللام

 . انلق م رفاك وهف هللا دنع هردق ركني نمو « ىنعملا اذه ريغ ديري ال لسوتملو
 لاؤوسلاف « هتبحمو هب لووسملا ةمظع ىلع لدت لسوتلا ةلأسمف : دعبو

 لسوتلا نأ ىلع هيف كلش ال امم كلذو هايإ هتبحن وأ هللا دنع هتمظعل وه امنإ ىبنلاب
 وه نيبحلاصلا وأ ءايبنألاب لسوتي نم نإ : لوقن ال اذاملف « هيلع قفتم لامعألاب

 لحم نم نوكيف راغلا باحصأ ثيدح درو دقو « هللا اهبحي ىتلا مهلامعأب لسوتم
 . ؟ قافتالا



 نوححاص مهنأ ثيح نم مهب لسوستي امنإ نيحلاصلاب لسوتملا نأ كش الو
 ردص ىف انلق اك « اهب لسوتلا زاوج ىلع قفتملا ةح اصلا لامعألا ىلإ رمألا عجربف
 . ثحبلا اذه

 يا #6

 ةدودرم ةهبش

 كلذ نإ : ليق نإف « هديؤتو لسوتلا تبشت اهلك راثآلاو ثيداحألا هذهف

 . هلع هتايحب صاخ
 ةيقاب حورلا نأو اصوصخ هيلع ليلد ال صيصختلا اذه نأ : باوجلاف

 . روعشلاو كاردإلاو ساسحإلا اهب نوكي ىتلا ىهو

 عفتني هنأو رعشيو سحيو عمسي تيملا نأ ةعامجلاو ةنسلا لئهأ بهذمو

 هََع ىدان اذلو « ناسنإ لكل ةبسنلاب اذهو ٠ نزحيو رشلاب ىذأتيو حرفيو ريخلاب
 : هل ليقف « ةعيبر اي ةبيش اي ةبتع اي : لاقف ردب موي شيرق رافك نم بيلقلا لهأ
 . باوجلا نوعيظتسي ال مهنكل مهنم عمسأب متنأ ام : لاقف ؟ اوفيج دقو مهيدانت فيك

 . مهلجأو مهمركأو رشبلا لضفأب فيكف ناسنإ لكل اماع اذه ناك اذإف
 حيرصتلا ءاج دق هنأ ىلع اروعش ىوقأو اكاردإ متأو اساسحإ لمكأ هنأ كش ال

 ةمألا لامعأ هيلع ضرعتو مالسلا دريو مالكلا عمسي هنأب ةيثكلا ثيداحألا ىف

 . مهتانسح ىلع هللا دمحبو مهتائيسل رفغتسي هنأو
 هكاردإو هساسحإو هروعش رادقمب ىه امنإ ةقيقحلا ىف ناسنإلا ةميقو

 ساسحإلا ىلاعت هللا مهمرح دق ءايحألا نم اريثك ىرن كلذلو « هتايحبال

 ىف مه لب مهب عفتني ال مهنكلو قوذلا ةلقو عبطلا ةدالب عم ىناسنإلا روعشلو
 . هللاب ذايعلاو تاوُمألا فوفص

 دي دج
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 انعمسي ال ِهَنَْيَع ىبنلا نأ ةلهجلا ضعب معز لناس .٠ و 5 .٠

 انفرعي الو اناري الو
 انع فرعي الو ىري الو عمسي ال هع ىبنلا نأ معز نم قوملا ءالؤه نمو

 ؟ اذه نم حبقأ لهج ىأو ؟ اذه نم مظعأ ةءارج ىأف « انل ىلاعت هللا وعدي الو

 ثيداحألا ترفاضت دقلو . ِهيَع ىبنلا ردقل صاقتنالاو بدألا ءوس ىلإ ةفاضإ

 . ارفاك مأ انمّؤوم ناكأ ءاوس فرعبو سحيو عمسي تيملا نأ تبثت ىتلا راثآلاو

 . مهنع راثآلا

 رظنأ) كلذ ديؤي امب ىقفأف ةلأسملا هذه نع ةيميت نبا خيشلا لكس دقو

 . (757 صو 75١ ص 74 ج ىواتفلا

 دابع ةصاخب لب نينموملا ةماعب كلاب امف رشبلا ةماع قح ىف اذه ناك اذإف

 هذه انلصف دقو . هيي دمحم انديس نيرخآلاو نيلْألا ديسب لب نيحلاصلا هللا

 ةايح ةيخزربلا ةايحلا ١ : ناونعب اذه انباتك ىف اهب صاخ ثحبم ىف ةلأسملا

 . « هع ىبنلاب ةصاخ ةايح» ناونعب ؛ ةيقيقح

 دي دج



 "””نيملسملا ةمئأ نم نيلسوتملا ءامسأ ناييب

 رابك نم  هتلدأ لقن نمم وأ ٠ لسوتلاب لوقي نم رهشأ ءامسأ انه ركذنو 0
 . ةنسلا ظافحو ةمئألا

 ىلع [كردتسملا] هباتك ىف مآحلا هللادبع وبأ ظفاحلا مامإلا مهنمف ١
 . هححصو هلع ىبنلاب مدآ لسوت ثيدح ركذ دقف . نيحيحصلا

 دقف « [ةوبنلا لئالد] هباتك ىف ىقبيبلا ركب وبأ ظفاحلا مامإلا مهنمو  ؟
 . تاعوضوملا جرخي ال نأ مزتلا دقو « هريغو مدا ثيدح ركذ

 صئاصخلا] هباتك ىف ىطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا مامإلا مهنمو ”' 
 . مدا لسوت ثيدح ركذ دقف [ىربكلا

 دقف . (ءافولا) هباتك ىف ىزوجلا نبا جرفلا وبأ ظفاحلا مامإلا مهنمو 4
 . هريغو ثيدحلا ركذ

 فيرعتلا ىف افشلا» .هباتك ىف ضايع ىضاقلا ظفاحلا مامإلا مهنمو 5

 نم اريثك ُهلَع ىبنلا لضف بابو ةرايزلا باب ىف ركذ دقف . «ىفطصملا قوقحب
 . كلذ

 ىف ىراق ىلع المب فورمملا ىراقلا نيدلا رون خسيشلا مامإلا مهنمو 1

 . ةقباسلا نطاوملا ىف افشلا ىلع هحرش

 افشلا ىلع هحرش ىف ىجافخلا نيدلا باهش دمحأ ةمالعلا مهنمو ٠
 . ةقباسلا نطاوملا ىف « «ضايرلا مسنب» ىمسملا

 ىف [ةيندللا بهاوملا] هباتك ىف ىنالطسقلا ظفاحلا مامإلا مهنمو 8

 . باتكلا نم لوألا دصقملا

 بمهاوملا ىلع هحرش ىف ىناقرزلا قابلا دبع دمحم خيشلا ةمالعلا مهنمو 1

 .(45 ص ١ ج)

 حاضيإلا هباتك ىف ىوونلا يحي اهركز وبأ مالسإلا خيش مامإلا مهنمو ٠
 . [4458 ص سداسلا بابلا ىف]

 )١0( مقر باتكلا رخآ قخلملا رظنأ ١7 .

 هلل



 ص حاضيإلا لع هتيشاح ىف ىمتيلا رجح نبا ةمالعلا مهنمو ١

 . [مظنملا رهوجلا]ب ىمست بابلا اذه ىف ةصاخ ةلاسر هلو 208

 ىقشمدلا ىزوجلا نب دمحم نب دمحم نيدلا باهش ظفاحلا مهنمو ١

 . ءاعدلا بادا لضف ىف [نيصحلا نصحلا ةدع] هباتك ىف

 ةفحت] هباتك ىف ىناكوشلا ىلع نب دمحم مامإلا ةمالعلا مهنمو ١

 . ١5١ ص (نيركاذلا

 هباتك ىف ىكبسلا ىفاكلا دبع نب ىلع ثدحملا مامإلا ةمالعلا مهنمو 4

 ْ . [مانألا ريخ ةرايز ىف ماقسلا ءافش]

 ولو# : ىلاعت هلوق ريسفت ىف ريثك نبا نيدلا دامع ظفاحلا مهنمو ٠

 ارئاز ءاج ىذلا ىنارعألا عم ىبتعلا ةصق ركذ دقف .. «مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ

 مدآ لسوت ةصق ركذو « ءىشب اهيلع ضرتعي ملو , هُم ىبنلاب اعفشتسم ادصاق

 . ١18١( ص ١ ج) اهعضوب مكحي ملو [ةياهنلاو ةيادبلا] ىف هَ ىبنلاب

 نإ : لاقو هب لسونتو هَع ىبنلا ربق ىلإ ءاج ىذلا لجرلا ةصق ركذو
 6١(. ص ١ ج) حيحص اهدانسإ

 . (؟54 ص "5 ج) هادمحماي نيملسملا راعش نأ ركذو

 ءاج ىذلا لجبرلا ةصق د ىذلا رجح نبا ظفاحلا مامإلا مهنمو الك

 . (4508 ص ؟ ج) ىرابلا حتف ىف اهدنس ححصو هب لسوتو هع ىبنلا ربق ىلإ

 ١ - ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىبطرقلا هللادبع وبأ رسفملا مامإلامهنمو :

 ص ه ج) «مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو» 5١9( .

 ا د



 ةعافشلا ُهَنِْيَع ىبنلا نم نوبلطي ةباحصلا

 لب ايندلا ىف هلي ىبنلا نم ةعافشلا بلطت نأ زوجي ال هنأ مهضعب معز

 كلذ ىلع نولدتسيو لالضو كرش كلذ نأ ىلإ نيتنعتملا نم رخآلا ضعبلا بهذ

 ىلع لدي الو لطاب لالدتسالا اذهو «اعيمج ةعافشلا هلل لب : ىلاعت هلوقب

 . نيهجو نم كلذو دسافلا مهمهف

 : الوأ

 نم ةعائُسلا بلط نع ىبني ةنسلا ىف الو باتكلا ىف ال صن دري مل هنأ

 . ايندلا ىف هليَْع ىبنلا

 : ايناث

 ىلا تايآلا نم اهييغ نأش اهنأش لب كلذ ىلع لدت ال ةيآلا هذه نأ
 وه هنأ ىنعمب هريغ نود هل كلم وه امب ىلاعتو هناحبس هللا صاصتخا نايبل تءاج

 ىطعي كلملا كلام وهف دارأ اذإ ءاشي نم هيطعي هنأ ىفني ال اذهو « هيف فرصنملا

 هلو كلملا هلإ» لجو زع هلوق اذه ريظنو « ءاشي نمم كلملا عزنيو ءاشي نم كلملا

 كلملا قّؤت# : ىلاعتو هناحبس هلوق عم كلملا كلام هنأ هسفن فصوو . «دمحلا

 ةزعلا هللف ةزعلا ديري ناك نم# : ىلاعت هلوقو .« #ءاشت نم كلملا عزنتو ءاشت نم

 ىف كلذكو « «نينمؤمللو هلوسرإو ةزعلا هللوإط : لجو زع هلوق عم «اعيمج
 نوكلمي ال» : ىلاعت هلوق عم .. «اعيمج ةعافشلا هلل لق : لاق ةعافشلا

 نيذلا كلمي الو : لجو زع هلوقو , «ادهع نمحرلا دنع ذختا نم الإ ةعافشلا

 هناحبس هنأ امكف . «نوملعي مهو قحلاب دهش نم الإ ةعافشلا هنود نم نوعدي

 هلوسرل ءاش ام هل ىه ىتلا ةزعلا نم لعجو  ءاش ام ءاش نم ىطعأ ىلاعتو

 لب نيحلاصلا هدابعو ءايبنألل اهاطعأ دقو هل اهلك ةعافشلا كلذك  نينمملاو

 . اهونعم ةرتاوتملا ثيداحألا حاحص هب تقطن مك نينمُوملا ةماع نم ريثكو

 اذإ اميس ال هكلمي ام ضعب كلاملا نم ناسنإلا بلطي نأ ىف جرح ىأو
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 ءاععدلا الإ ةعافشلا لهو « هلأس ام ىلإ ةجاحلا دشأ ىف لئاسلاو ابرك لوكسملا ناك
 ةايحلا ىف نيحلاصلاو ءايبنألا اميس ال لوبقم « هيلع رودقم « هيف نوذأم ءاعدلاو
 ةلوبقمو « ادهع هللا دنع ذختا نمل. ةاطعم ةعافشلاف ةمايقلا مويو ربقلا ىف ةافولا دعبو

 . ديحوتلا ىلع تام نم لك ىف لجو زع هيدل

 : هع لقي ملو , ةعافشلا ُيَع ىبنلا لأس ةباحصلا ضعب نأ تبث دقو

 . ادحأ كبرب كرشت الو هللا نم اهبلطاف كرش ىنم ةعافشلا كبلط نإ

 ةمايقلا موي ىل عفشا هللا ىبناي + لوقي هنع هللا ىضر كلام نب سنأ اذه

 : قيم هل لوقيف
 . «هللا ءاش نإ لعاف انأ»

 كلذكو ء طارصلا ةفص ىف ءاج ام باب ىف هئنسحو ننسلا ىف ىذمرتلا هاور

 . سنأ ريغ ةعافشلا لأس

 : ع هللا لوسر ىدي نيب لوقي براق نب داوس اذهف
 بئاغ لك ىلع نومأم كنأو :: هريغ بر ال هللا نأ دهشأو

 بياطألا نيمركألا نبا اي هللا ىلإ :: ةليسو نيلسرملا ىندأ كنأو

 : لوقي نأ ىلإ

 براق نب داوس نع نغم كاوس ::  ةعافش وذ ال موي اعيفش ىل نكف
 , باعيتسالا ىف ربلا دبع نبا اضيأ هاورو « ةوبنلا لئالد ىف ىقبيبلا هاور

 . هنم ةعافشلا بلط ركني مو ُهُيَع هللا لوسر هرقأو

 : لوقي دشنأو املسم ءاج ال بوضعلا نب نزام اضيأ هنم ةعافشلا بلطو

 جرعلا ىلإ نامع نم ىفايفلا. بوجت :: - ىتيطم تبحخ هللا لوسر كيلإ

 جلفلاب عجرأف ىبر ىل رفغيف :: اصحلا ءىطو نم ريخ اي ىل عفشتل
 (ا/7 ص ةوبنلا لئالد ىف معن وبأأ هاور)

 * ٠١د



 نيذلا افلأ نيعبسلا هن ركذ نيح نصحم نب ةشاكع هنم ةعافشلا بلطو
 لاقف « مهنم ىنلعجي نأ هللا عدأ : ةشاكع لاقف ,« باسح ريغب ةنجلا نولخدي

 ] . (مهنم تنأ) : ةعجارم البو ةرشابم
 هتعافش دعب الإ ةيقبسألا هذه ناك نم انثاك دحأ لاني ال هنأ مولعمو

 ىنعم ىف اذهف « ةرتاوتملا ثيداحألا ىف تباث وه 5 فقوملا لهأ ىف ِهَلْيْوَع ىربكلا

 . ةعافشلا بلط

 بلط زاوج ىلع لدت اهلك ىهو ةفرشملا ةنسلا بتك ىف ةريثك اذه رئاظنو
 بلط وأ ىل عفشإ : هلوقب نييعتلاب اهبلط نم مهنم « ايندلا ىف هع هنم ةعافشلا

 لمفمهأ نم نوكي نأ بلط وأ « نيقباسلا نم نوكي نأ بلط وأ ةنجلا لوخد

 كلأسأ : لاق ذإ ىملسألا ةعيبر نم لصح اي ةنجلا ىف هتقفارم بلط وأ ضوحلا
 : هلوقب قيرطلا ىلإ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا هدشرأف ةدجلا ىف كتقفارم

 بلط وأ ةنجلا بلط نمب هيغل الو هل لقي ملو « دوجسلا ةثكب كسفن ىلع ىّنعأ
 نأ وأ «٠ ضوحلا لهأ نم نوكي نأ وأ « ةنجلا لهأ نم نوكي نأ ىنمت وأ ةيعملا
 هققو نأو « نآلا باطي نأ زوجي الو « مارح اذه نإ : مه روفغملا نم نوكي
 برشلا ىف وأ « ةئجلا لوخد ىف وأ « ةعافشلا ىف هللا نذأي ىتح رظتناو « تأي مل
 ىمظعلا ةعافشلا دعب الإ نوكت ال اهلك ةبولطملا رومألا هذه نأ عم ضوحلا نم

 مهرطاوخ ربج امب مهدعوو كلذب مهرشب هيَ ىبنلاو ةعافشلا بلط ىنعم ىف ىهف
 ةارادم وأ ةلماجم همكح مهل نيبي ال مث اعونمم كلذ نوكي نأ اشاحو « مهنيعأ رقأو

 وه امب سوفنلا ىضريو رطاوخلا ربجي امنإو « مثال ةمول قحلا ىف هذخأت ال ىذلا وهو
 . قافن وأ لطاب لك نع ديعبو نيدلا لصأ نم عبانو قحلا كلف ىف رئاد

 هنأ كلذ ىنعم نإف ةرخآلا لبق ايندلا ف هنم ةعافشلا بلط حص اذإو

 « ةعافشلاب ءاعفشلل ىلاعت هللا نذأي نأ دعبو ةمايقلا موي اهلحم ىف ةقيقح اهانيس

 . اهتقو لبق انه اهاني هنأ ال

 مهنأ هانعم نإف نينمؤملا نم ريثكل ةنجلاب هتراشب ريظن ةقيقحلا ىف اذهو

 « مولعملا تقولا ىف لوخدلاب ىلاعت هللا نذأي نأ دعبو ةمايقلا موي ةنجلا نولخ ديس
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 نيملسملا ماوع نم القاع نأ نظأ الو « خزربلا وأ ايندلا ىف انه اهلخديس هنأ ال

 . كلذ فالخ دقتعي

 سأب ال : لوقن اننإف هتايح ىف ايندلا ىف هنم ةعافشلا بلط حص اذإو

 ةايح نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ررقم وه ام ىلع ءانب هتوم دعب اضيأ هنم اهبلطب

 ىف مهمظعأو مهلمكأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبنو « ةيخزربلا ةايحلا ءايبنألا
 ء هللا دمحيو مهل هللا رفغتسيو ةمألا لامعأ هيلع ضرعتو مالكلا عمسي ذإ كلذ
 ثيدحلا ىف ءاج اك « ةرومعملا ىصقأ ىف ناك ولو هيلع ىلصي نم ةالص هغلبتو
 ءمكل ثدحتو نوثدحت مكل ريخ ىقايح : وهو ظافحلا نم عمج هححص ىذلا

 تدجو نإو « هللا تدمح اريخ تدجو نإف ىلع مكلامعأ ضرعت مكل ريخ قامو

 . مكل هللا ترفغتسا ارش

 ىطويسلاو ىاالطسقلاو ىمشيهلاو قارعلا « ظافحلا نم هححص ثيدحلا اذهو

 . عضوملا اذه ريغ .ىف هجيرخت انلصف دقو ٠ ىضاقلا ليعامسإو

 ناك مي « هلأسيو هللا وعدي نأ ىلع رداق هنإف ةعافشلا هنم تبلط ولف

 لصحت م « ىلاعت هللا نذأي نأ دعب اهلحم يف دبعلا اهلاني مث « دتايح ىف لعفي

 « ةنجلا لوخدب هللا نذّأي نأ دعب اهتقو ىف اهلاني هنإف , ايندلا ىف اهب رّشب نمل ةنجلا
 ْ . ءاوس كلتو هذهف

 . انبولق هيلع دقعنو هدقتعن ام اذه

 دي د ب
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 ةعافشلا تايال ةيميت. نبا ريسفت

 ايندلا ىف هلع ىبنلا نم ةعافشلا بلط زاوج هنم دافتسيو

 عنم ىف ةدراولا تايالل اسيفن اليلحت ىواتفلا ىف ةيميت نبا خيشلا ركذ
 لدتتسي ىتلا ىه تايآلا هذه نأ عم اهبلط نع ىبنلاو اهب عافتنالا مدعو ةعافشلا

 . ايندلا ىف هع ىبنلا نم ةعافشلا بلط عنم ىلع مهضعب اهب

 اهب لالدتسالا نأ تايآلا كلت ىنعم ىف ةيميت نبا خيشلا مالك نم رهظيو

 : خيشلا لاق . اهعضاوم نع احلا فيرحتو هلحم ريغ ىف نومعزي ام ىلع

 سفن ىزجت ال اموي اوقتاوإ» : ىلاعت هلوقب ةعافشلل نوركنملا ءالّؤه جتحاو

 اهنم لبقي الوإ : هلوقبو «#لدع اهنم ذخؤوي الو ةعافش اهنم لبقي الو ائيش سفن نع
 « «عاطي عيفش الو ممح نم نيملاظلل ام : هلوقبو « «#ةعافش اهعفنت الو لدع

 : ناكيش هب داري اذه نأ ةنسلا لهأ باوجو

 : اهحأ

 رقس ىف مككلس ام : مهتعن ىف ىلاعت لاق مك « نيكرشملا عفنت ال اهنأ

 انكو نيضئاخلا عم ضوخن انكو نيكسملا معطن كن ملو نيلصملا نم كن مل اولاق

 ىفن ءالؤهف «نيعفاشلا ةعافش مهعفنت امف نيقيلا اناتأ ىتح نيدلا مويب بذكن

 . ارافك اوناك مهنأل نيعفاشلا ةعافش عفن مهنع'

 : ىفاثلاو

 لمهأ نم مهبباش نمو كرشلا لهأ اهتبثي ىتلا ةعافشلا ىفن كلذب داري هنأ

 نأ ردقلا نم هللا دنع قلخلل نأ نونظي نيذلا نيملسملاو باتكلا لهأ نم ةعدبلا

 عوفشملا لبقيف ء« ضعب دنع مهضعب سانلا عفشي 5 « هنذإ ريغب هدنع اوعفشي

 . ةضواعملاب قولخلا قولخلا لماعي اكو « ةبهرو ةبغر هيلإ هتجاحل عفاش ةعافش هيلإ

 -ك١لا-



 ءايبنألاو ةكئالملا نم ءاعفش هللا نود نم نوذختي اوناك نوكرشملاف

 . هللا صاوخ ءالؤه : نولوقيو اهب نوعفشتيف مهليئامت نوروصيو «٠ نيحلاصلاو

 هذه ةقيقح ايلج رهظي هنمو . هظفلب ةيميت نبا خيشلا مالك اذه تلق

 وأ « ايندلا ىف هلي ىبنلا نم ةعافشلا بلطل نوركنملا اهب لدتسي ىنلا تايآلا

 . لالضو كرش اهنأب نولئاقلا

 . نيكرشملا عفنت ال ةعافشلا نأ وه كلذب دارملا نأ وه همالك ةصالخو

 اهتبشي ىتلا ةعافشلا ىفن وه كلذب دارملا نأ وأ « ةيضقلا هذه ىف ةدراو تايآلاف

 « ىلاعتو هناحبس هللا نذإ ريغب كلذ كلمي عفاشلا نأ دقتعي نأ ىهو كرشلا لهأ

 ةعافشلا بلاط نإ : لوقنو « هللا لضفب هدقتعن ام وه خيشلا هركذ ىذلا اذهو

 ال لالض وأ كرش اذهف هللا نذإ ريغب عفشي هَْرَع هنأ نظ وأ دقتعا نإ هع هنم

 نأ الكو اشاح مث الكو اشاح مث الكو اشاح هنكلو باترن الو كلذ ىف كشن

 | . كلذ نم هللا ىلإ أربنو هنظن وأ كلذ دقتعن

 الإ دحأ عفشي ال هنأ داقتعالا مامت دقتعن اننإف ةعافشلا بلطن نيح اننإو

 . هدييأتو هاضرب الإ ءىش عقي الو « ىلاعتو هناحبس هنذإب

 بلطو دوروملا ضوحلا نم برشلا بلطو ةنجلا لوخد بلطك اذه امإو
 هللا هردق ىذلا اهتقو ىفو هللا نذإب الإ لصحت ال اهلكف « طارصلا ىلع ةاجنلا

 ىف ةءارق وأ ةفرعم ىندأ هل نم ىلع ىفخي وأ لقاع كلذ ىف كشي لهو « اهل ىلاعت
 . فيرشلا ملعلا بالط رغصأ نم فلسلا بتك

 . انراصبأ رونو انبولق عماسم حتفا مهللا

 ان زين غنت
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 نيعتسن كايإو دبعن كايإ

 ةناعتسالا ىف لصألا نأ بير الو هيف كش ال امزال امزاج اداقتعا دقتعن اننإ
 نيعملا وهف ىلاعتو هناحبس هلل نوكي نأ وه لاؤسلاو « ءادنلاو بلطلاو ةئاغتسالاو

 . بيجملاو ثيغملاو

 تلعف نإف كرضي الو كعفني ال ام هللا نود نم عدت الوإ : ىلاعت هللا لاق

 : لاقو , وه الإ هل فشاك الف رضب هللا كسسمي نإو نيملاظلا نم اذإ كنإف

 هللا نود نم وعدي نمم لضأ نموإف : لاقو « «هودبعاو قزرلا هللا دنع اوغتبافإط
 اذإ رطضملا بيجي نّمأل : لاقو « نيتيآلا «#ةمايقلا موي ىلإ هل بيجتسي ال نم

 زوجي الو هدحو هلل فرصت نأ دب ال اهعاونأ عيمجب ةدابعلاف «ءوسلا فشكيو هاعد

 هلل ىتاميو ىايحبو ىكسنو الص نإ لق ناك نم انثاك هللا ريغل اهنم ءىش فرص
 . «نيملسملا لوأ انأب ترمأ كلذبو هل كيرش ال نيملاعلا بر

 الو ةذاعتسا الو ةئاغتسا الو هل الإ حبذ الو هل الإ ءاعد الو هلل الإ رذن الف

 نوكرشملا هب كرشي امع ىلاعتو هناحبس هيلع الإ لكوت الو هللاب الإ فلح الو ةناعتسا

 . اريبك اولع

 ىلا ال هاوس دحأل ريثأت ال مهاعفأو دابعلل قلاخلا وه هللا نأ دقتعن نحنو

 سيلو « ةتامإ وأ ءايحإ وأ قزر وأ كرت وأ لعف هللا عم دحأل سيو « تيم الو
 عم ةكراشملاب وأ هللا نود الالقتسا هسفنب كرتلا وأ لعفلا ىلع ارداق قلخلا نم دحأ

 . كلذ نم ىندأ وأ هللا

 هللا هكلم اذإ الإ ائيش دحأ كلمي الو ىلاعتو هناحبس هللا وه نوكلا ف فرصتملاف

 ارض الو اعفن هريغ نع الضف هسفنل دحأ كلمي الو , هيف فرصتلا ىف هل نذأو كلذ

 دودحم ذئنيح رضلاو عفنلاف هللا نذإب هللا ءاش ام الإ اروشن الو ةايح الو اتوم الو

 ىلع ال بسكتلاو ببستلا ليبس ىلع قلخلا ىلإ هتبسنو ديقلا اذهب ديقمو دحلا اذهب
 ةيزاجم ةقيقحلا ىف ةبسنلاو ةوقلا وأ ةلعلا وأ ريثأتلا وأ داجيالا وأ قلخلا ليبس
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 نم مهنمف , 2"”قئئاقحلا هذه نع ريبعتلا ىف نوفلتخي سانلا نكلو « ةيقيقح تسيل
 ءىرب اهنم وه ةيظفل هبش ىف عي ىتح اديدش افارسإ زاجملا لامعتسا ىف فرسي

 . ىلاعتو هناحبس هلل هيزنتلا»و ديحوتلا لاك ىلع دقعنم ميلس هبلقو

 ىلإ هب لصيف لادتعالا دح نع ادئاز اكسمت ةقيقحلاب كسمتي نم مهنمو
 ىللع مهلمحو مهدقتعم فالخ ىلع مهتلماعمب سانلا ىلإ ةءاسإلاو ددشتلاو تنعتلا

 بجاولاو نوئيرب هنع مه امب مبيلع مكحلاو نوديري ال امب مهمازلإو نودصقيال ام
 . ديحوتلا ماقم ةيامح ىف طوحأو نيدلل ملسأ وهف كلذ لك نع دعبلاو لادتعالا
 . ملعأ هللاو

 قحلاب صتخي ام نايب ىف ةديفم ةزجوم ةصالخ ةيميت نبا خيشلا ركذ دقو
 ةيفلس انتديقع نال .. هب ىلاعت هللا نيدنو هدقتعن ام نيع وهو ىلاعتو هناحبس

 | 6. ةيميت نبا هب لوقي ىذلا اذهب لوقنو ةيدمحم انتقيرطو هللا لضفب
 حلصت الف قولخم هيف هكرشي ال اقح هل لعج دق هللاو ةيميت نبا خيشلا لاق ٠

 الو « هيلإ الإ ةبغرلا الو , هيلع الإ لكوتلا الو « هل الإ ءاعدلا الو , هل الإ ةدابعلا
 الو ءوه الإ تانسحلاب قأي الو « هيلإ الإ هنم اجنم الو أجلم الو « هنم الإ ةبهرلا
 الإ هدبنع ةعافشلا عفنت الو « هب الإ ةوق الو لوح الو . وه الإ تائيسلا بهذي

 . «هنذإب الإ هدنع عفشي ىذلااذ نم « «هل نذأ نمل

 مهدعو مهاصحأ دقل , ادبع نمحرلا ىنآ الإ ضْألا»و تاومسلا ىف نم لك نإإ»
 شخيو هلوسرو هللا عطي نمو# : ىلاعت لاقو « «ادرف ةمايقلا موي هيتآ مهلكو « ادع

 ةيشخلا لعجو « لوسرللو هلل ةعاطلا لعجف 4نوزئافلا مه كئلوأف هقتيو هللا
 هللا مهاتا ام اوضر مهنأ ولوإ : ىلاعت هلوق ف كلذكو , هدحو هلل ىوقتلاو

 هللا ىلإ انإ هلوسرو هلضف نم هللا انيتويس « هللا انبسح : اولاقو , هلوسرو
 .هدحو هللا ىلإ ةبغرلاو . هدحو هللا ىلعف لكوتلا امإو « لوسرلاو هلل ءاتيالاف « 4نوبغار

 (ه ص ١١ ج ىواتفلا ىف اذك)

 غي 6

 )١( (هلامعتسإو ىلقعلا زاجنل) : ناونعب اهب صاخ ثحبم ىف ةلصفم ةطقنلا هذه .
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 لَ ىبنلل بلطلاب هجوتلاو ةناعتسالا

 لصألا نأ بير الو هيف كش ال امزاج اداقتعأ دقتعن اننأ مدقت اميف انركذ
 ىلاعتو هناحبس هلل نوكي نأ وه لاّوسلاو ءادنلاو بلطلاو ةثاغتسالاو ةناعتسالا ىف

 بجتسأ ىنوعدا مكبر لاقوإ : لجو زع هللا لوقي « بيجملاو ثيغملاو نيعملا وهف
 ناك ءاوس هبلط وأ هلأس وأ هادان وأ هب ثاغتسا وأ قولخمب ناعتسا نمف «مكل
 نكل « كرشأ دقف هللا نود الالقتسا هسفنب رضي وأ عفني هنأ ادقتعم اتيم وأ ايح

 رمأو « ضعسب مهضعب ثيغتسي نأ, ضعبب مهضعب نيعتسي نأ قلخلل زاجأ هللا
 ثيداحألاو « بيجي نأ ىدون نمو ثيغي نأ ثيغتسا نمو « نيعي نأ نيعتسا نم

 تابركلا يرفتو جاتحنلا ةناعإو فوهلملا ةثاغإ ىلع لدت اهلك ادج ةيثك اذه ىلع

 تابركلا فشك ىف ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ هب ثاغتسي نم مظعأ هيَ ىبنلاو
 . تاجاحلا ءاضقو

 ةمحرسلا دستشتو ةفقولا لوطت نيح ةمايقلا موي ةدش نم ربكأ ةدش ىأف
 ةياغلا اهغولبو ةدشلا هذه مظع عمو هللا ءاش نم قرعلا مجليو رح لا فعاضتيو

 كلذك مه انيبو : هُيْيَع لوسرلا لاق اك هقلخخ ةييخب هللا ىلإ نوثيغتسي سانلا نإف
 ىف ظفللا اذهب وهو « ةثاغتسالا ظفلب ِهُتِإَع هيف ربع دقو « ثيدحلا « مدآب اوئاغتسا
 . ىراخبلا حيحص

 نوئيغتسيو هلَزَع هب نونيعتسي مهنع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا ناك دقو

 زجعلاو نيدلاو ءالبلاو ضرملاو رقفلا نم هيلإ مهاح نوكشيو ةعافشلا هنم نوبلطيو
 ةطساو الإ سيل هنأ نيدقتعم هنولأسيو هنم نوبلطيو لئادشلا دنع هيلإ نوعزفيو
 . ( هللا ) وه ةقيقح لعافلاو رضلاو عفنلا ىف اببسو
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 نايسنلا وكشي ةريره وبأ
 ىبنلا ىلإ اكش هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىلأ نع هيغو ىراخبلا جرخأ

 ديري وهو فيرشلا هثيدح نم هعمسي امل نايسنلا ملسو هيلع هللا ىلص

 هلألع د



 اثيدح كنم عمسأ ىفإ] ! هللا لوسر اي : .هنع هللا ىضر لاقف - كلذ هنع لوزي نأ

 : ِعُقِلَع لاقف ىسنأ ال نأ بحأف هاسنأف اريثك

 : لاق مث ءادرلا ىف ءاوغا نم, ةفيرشلا هديب فذقف هطسبف «كئادر طسبأ»
 . دعب ائيش تيسن امف : ةريره وبأ لاق . همضف همض

 ١١9[. ثيدحلا مقر ] ملعلا ظفح باب ملعلا باتك ىف ىراخبلا هاور

 وهو ءىش نايسن مدع مالسلاو ةالصلا هيلع هنم بلطي ةريره وبأ وه اهف
 دحأ لك ملعي امل « كرشب همري ملو هركني ملف لجو زع هللا الإ هيلع ردقيال امم
 الو ائيش اوقلخي نأ مهنم ديري الف هللا دنع هاجلا ىوذ نم ائيش بلط اذإ دحوملا نأ

 نم هيلع هللا مهردقأ امب هل اوببستي نأ ديري امنإو كلذ نم ائكيش مهيف دقتعم وه
 . فرصت نم هللا ءاش امو ءاعد

 اعد هنأ دري ملو . هبلطم ىلإ هباجأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىرت اذ تنأ اهو

 ىلإ همضف هرمأو ءادرلا ىف هاقلأو « ءاوها نم هل فرغ امنإو , ةصقلا هذه ىف هل
 . هتجاح ءاضقل اببس الضفت كلذ هللا لعجف هردص

 كيلإ برقأ هللاو ىنلأست كلام : مالسلاو ةالصلا هيلع هل لقي مل كلذكو
 هديب نم جئاوحلا ءاضق ىف هيلع لوعملا نأ دحأ لك دنع مولعم وه امل ه ىنم

 . هدنع هتناكم لاكو لجو زع هنم بلاطلا ةيبرقأ وه امنإ رومّألا ديلاقم

 : هنيع حالصإل هب ثيغتسي ةداتق

 هتنجو ىلع هتقدح تلاسف هنيع تبيصأ نامعنلا نب ةداتق نأ تبث دقو

  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأتسأ ىتح ال : لاقف , اهوعطقي نأ اودارأف
 تناك اك تداعف اهزمغ مث هتقدح ىلع هتحار عضو مث ال : لاقف « هرمأتساف
 . ةهينيع حصأ تناكف

 اهلقنو « لئالدلا ىف ىقبيبلاو نيهاش نباو ىنطق رادلا هجرخأو ىلعي وبأو ىوغبلا هاور
 عمجم ىف ىمشيملا ظفاحلاو « (5550© ص ” ج) ةباصإلا ف رجح نبا ظفاحلا
 . ىربكلا صئاصخلا ىف ىطويسلا ظفاحلاو , (597 ص 5 ج) دئاوزلا

 ه-اأأا



 : هتعلس لاوز ىف هب نيعتسي رخآو

 تينأ : لاق هيبأ نع نمحرلا دبع هدج نع ليبحرش نب ةبقع نب دمحم نع
 ىنتمروأ دق ةعلسلا هذه ! هللا ىبن اي : تلقف ةعلس ىفكبو ِهَنَم هللا لوسر
 هللا لوسر لاف « ةبادلا نانع نعو هيلع ضبقأ نأ فيسلا مثاق نيبو ىنيب لوحتل

 : ملسو هيلع هللا ىلص
 . (ىنم ندأ»

 اهنحطي لاز امف ةعلسلا ىلع هدي عضو مث ىفك ىف ثفنف اهحتفف توندف : لاق

 . اهرثأ ىرأ امو اهنع عفر ىتح هفكب
 . (598 ص 4 ج) دئاوزلا عمجم ىف ىمثيلا ظفاحلا هركذو ىناربطلا هاور

 . دلجلا تحت رهظت (لمد) ةعلسلاو
 : هدي حالصإ هنم بلطي ذاعم

 ىلع حومجلا نب ورمع نب ذاعم لهج ىنأ نب ةمركع برض ردب موي ىفو
 ىنضهجاو ىبنج نم ةدلجب تقلعتف ىدي برضف : ذاعم لوقي لاتقلا ءانثأ هقتاع
 اهيلع تعضو ىنتذا املف ىفلخ اهبحسأل ىفإو ىموي ةماع تلتاق دقلف هنع لاتقلا

 | . اهتحرط ىتح اهيلع تيطمت مث ىمدق

 « ةمركع اهيلع هبرضو « هدي لمحي ورمع نب ذاعم ءاجو : بهاوملا ىف لاق
 هيلع قصبف « بهو نبا نع ضايع ىضاقلا ركذ اك « هَكَيَع هللا لوسر ىلإ
 . تقصلف اهيلع مالسلاو ةالصلا

 . مآحلا هقيرط نمو قاحسإ نبا ىلإ اهدنسأو ىناقرزلا ةصقلا هذه ركذ
 : ءالبلا ىف هللا ىلإ هب ةثاغتسالاو ةناعتسالا

 مهباصأ اذإ اونناك مهنأب قطنت ىتلا ةحيحصلا صوصنلا تضافتسا دقو

 ىلإ هب نيثيغتسم نيبلاط نيلسوتم نيعفشتسم هيلإ اوعزف رطملا مهنع عطقناو طحقلا
 . رشلاو ءالبلا نم مهب لزن ام نوكشيو مهلاح هيلع نوضرعيف هللا

 : لوقيو ةعمجلا موي بطخي ملسو هيلع هللا ىلص وهو هيداني ىنارعأ اذهف
 اعدف اشيغي نأ هللا عداف لبسلا تعطقناو لاومألا تكله هللا لوسراي »

 تويبلا تمدهت هللا لوسراي : لاقو ءاجف « ةيناثلا ةعمجلا ىلإ رطملا ءاجو هللا
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 باجناف هلع اعدف رطملا ةرثك نم ىنعي .. ىشاولا تكلهو لبسلا تعطقتو

 . «ةنيدملا لوح رطملا راصو باحسلا
 ءاقستسالا مامإلا سانلا لاؤس باب ءاقستسالا باتك ىف ىراخبلا هاور)

 . (اوطحق اذإ
 ىلإ سانلا اكش تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ديج دنسب دواد وبأ ىورو

 . رطملا طوحق هللا لوسر
 . ءاقستسإلا باوبأ ةالصلاباتك ىف دواد وبأ هاور

 عضولاب مهتم هيف سيل دنسب « سنأ نع ةوبنلا لئالد ىف ىقبيبلا جرخأو
 . (5560 ص ” ج) ىرابلا حتف رظناو

 كانيتأ ! هللا لوسراي : لاقف هَُع ىبنلا ىلإ ءاج ايبارعأ نأ كلام نب سنأ نع
 0 : دشنأ مث ء طغي ىبص الو « طفي ريعب انلامو

 اهنابل ىمدي ءارذعلاو كانيتأ
 لفطلا نع ىبصلا مأ تلغش دقو

 ةناكتسا ىقفلا هيفكب ىقلأو

 لحي الو ريامالقعض عوجلا نم
 اندنع سانلا لكاي امم ءىش الو

 لسغسلا زهلعلاو ىماعلا لظنحلا ىوس

 انزرارف كيلإ اللانل سيفو

 لسرسلا ىلإ الإ ساسنلا رارف نسسيأو
 : لاقف هيدي عفرف ربنملا دعص ىتح هءادر رجي ماقف

 ريغ الجاع راض ريغ اعفان اقبط اقدغ اعبرم ائيرم اثيغم اثيغ انقسا مهللا»
 امف لاق . اهتوم دعب ضْألا هب ىيحتو . عرزلا هب تبنتو , عرضلا هب المت ثئار
 نوجضي سانلا ءاجو , اهفادرأب ءامسلا تقلأ ىتح هيدي متع هللا لوسر در

 . «انيلع الو انيلاوح : هلع لاقف . قرغلا
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 . ةنيدملا نع باحسلا باجناف

 ليبس ىلع ثيغلا ىلإ  امهوحنو عفنلاو ةئاغإلا هع دنسأ فيك رظناف
 تيبلا  انرارف كيلإ الإ انل سيلو هلوق ىلع رعاشلا رقأ فيكو « دانسإلا ىف زاجملا .

 : ىلاعت هلوق هُم هيلع ىفخي ناك لهو « فاضإ هيف رصقلا نأل  اكرشم هدعي ملو

 | . هيلع تلزنأ دقو ٠١ «هللا ىلإ اورففط

 ىلإو « كنود نم ىلإ ال كيلإ  دكؤملا هعفن وجرملا رارفلا نأ ىنعملاو
 « لجو زع هللا ىلإ لسوتي مهب نم ىلعأ نيلسرملا نإف  مهنود نم ىلإ ال لسرلا
 اديج لمأتو نيثيغتسملاو مهيلإ نيثجتلملل مهيديأ ىلع جئاوحلا هللا ىضقي نم مظعأ

 مهتئاغإو مهتدجن ىلإ همعس ةدشو « رعاشلا اذه هدشنأ امب ِهَلْْيَع ديدشلا هرثأت

 « هيعاد ةباجال الاجعتسإ هحلصي ىتح لهمتي ملو  هءادر رجي ربنملا ىلإ ماق ثيح

 . مالسلاو ةالصلا لضفأ هلآ ىلعو هيلع « هيدانم ةثاغإ ىلإ اعارسإو
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 انذالمو انتمصعو اننكر وه هُم ىبنلا
 ةمصعلاو هيلع دمتعي ىذلا نكرلا هنأب هفصوو تباث نب ناسح هادان دقلو

 : لاقف « هيلإ اجلي ىذلا

 ذلكال ةمصعو دمتعم نكراي

 رواجم رجو عيججتنم ذالمو
 هقهلخ هلاإلا هريخت نماي

 رهاطلا ىكزلا ق لخلاب هابحف

 مدا ةلبصع ريخو ىبتلا تنأ

 رخاز رحب ضيفك دوجي نماي

 امهالك ليئبجو كعم اي كيم
 رداقز بع نم كرصنل ددم

 . (41/ 5) : فنألا ضورلاو (554/ )١ : ةباضإلا رظنأ
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 تابركلا فشاكو تاريخا لعاف ةزمح

 ايكاب ُهيَع هللا لوسر انيأر ام : دوعسم نبا ثيدح نم ناذاش نبا دنع

 هتزانج ىلع فقو مث ةلبقلا ىف هعضو بلطملادبع نب ةزمح ىلع هئاكب نم دشأ طق
 هللا دسأو هُم هللا لوسر معاي ةزماي : لوقي ءاكبلا نم غشن ىتح بحتناو
 هجو نع باذ اي تايركلا فشاك اي ةزمحاي تاريخا لعاف اي ةزمح اي هلوسر دسأو

 . 5١7( ص ١ ج) ةيندللا بهاوملا نم ها هللا لوسر

 : توملاو ةايخلا نيب قرف ال

 ةعافشلا بلطو هيلإ لاحلا ىوكشو هلم هب ةثاغتسالا نإ : لئاق لاق نإف
 وهف هتوم دعب امأ . هتايح ىف حصي امنإ بابلا اذه ىف نوكي ام لكو هنم نوعلاو

 000 . (زوجي ال) : لاق وأ (عورشم ريغ) : لاقف حاست ارو رفك
 نولوقي ! ةايحلا وه اهبلطل ححصملا ناك نإ لسوتلاو ةثاغتسالا نإ : لوقنف

 . نييضرملا هللا دابع نم مهييغو مهروبق ىف ءايحأ ءايبنألاف

 دعب هع هب ةئاغتسالاو لسوتلا ةحص ىلع ليلدلا نم هيقفلل نكي مل ولو
 نيرادلا ىيح هنإف ىفكل ايندلا هتايح ىف هب ةثاغتسالاو لسوتلا ىلع هسايق الإ هتافو

 هيلع ضرعت اهلاوحاب ريبخ اهنوؤش ىف هللا نذإب فرصتم « هتماب ةيانعلا ماد

 . مهتراك ىلع مهمالس هغلييو هتمأ نم هيلع نيلصملا تاولص
 اميس ال صئاصخلا نم هيلع هللا اهلعجامو حاورألا نوئشب هملع عستا نمو

 هيلع انيبن راونألا رونو حاورألا حورب فيكف كلذب ناميإلل هبلق عسنا اهنم ةيلاعلا
 . مالسلاو ةالصلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هب لسوتلا وأ ةثاغتسالا وأ ةعافشلا بلط ناك ولو

 ىف الو ايندلا ةايحلا ىف ال لاوحألا نم لاح ىف زاج امل  هومهوت اك  ارفكو اكرش
 . لاح لك ىف هللا دنع توقمم كرشلا نإف اهلبق الو ةمايقلا موي ال ىرخألا ةايحلا

 ا #4
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 ةلطاب ىوعد

 كلذ ناك نإ هنأل ةلطاب ىهف ءىش ىلع ردقي ال تيملا نأ ىوعد امأ

 لب هع انيبن نع درو امب لهجلا نيع اذهف ابارت راص تيملا نأ نودقتعي مهنوكل
 ةادانمو ماسجألا ةقرافم دعب اهئاقبو حاورألا ةايح توبث نم هلالج لج انبر نع
 : ردب موي اهل هع ىبنلا

 ام اندجو انإ نالف نبا نالف ايو ةعيبر نب ةبتعايو ماشه نب ورمع ايو
 . ءاقح مكبر دعو ام متدجو لهف اقح انبر اندعو

 : لاقف ؟ كلذ ام : هل ليقف

 . (مهنم لوقأ امل عمسأب منأ امد

 : هلوقب مهل هتادانمو روبقلا لهأ ىلع هميلست كلذ نمو
 . «رايدلا لهأ اي مكيلع مالسلا»

 ىلإ حاورألا ىلإ باهذلاو ءىجما تابثإو « هميعنو ربقلا باذع كلذ نمو
 . اثيدحو اميدق ةفسلفلا اهتتبثأو مالساإلا اهب ءاج ىتلا ةريثكلا ةلدألا نم كلذ ريغ

 : لاّوسلا اذه ىلع انه رصتقنلو

 نإف ؟ ال مأ كلذب ناآرقلا قطن اك مهبر دنع ءايحأ ءادهشلا نأ نودقتعيأ

 نمل اولوقت الوإ» : لوقي ثيح نآرقلا اوبذك مهنأل مهعم انل مالك الف اودقتعي م
 اولتق نيذلا نبسحت الو .. «نورعشت ال نكلو ءايحأ لب تاومأ هللا ليبس ىف لتقي

 . ©نوقزري مهبر دنع ءايحأ لب اتاومأ هللا ليبس ىف

 نيملسملا ىحلاص نم اريثكو ءايبنألا نإ : مهل لوقنف كلذ اودقتعا نإو
 اًذإف ةيرم الو كش الب ءادهشلا نم لضفأ ةباحصلا رباكأك ءادهشب اوسيل نيذلا
 حرصم ءاييبنألا ةايح نأ ىلع ىلوأ مهنم لضفأ وه نمل اهتوبتف ءادهشلل ةايحلا تتبث
 . ةحيحصلا ثيداحألا ىف اهب

 دعب انعسي الف ةيعطقلا ةلدألاب حاورألا ةايح تتبث ثيح : لوقن نذإف

 ء-ااكم



 ىفن نإ م مزاللا توبث بجوي موزلملا توبث نإف اهصئاصخ تابثإ الإ ةايحلا توبث
 . فورعم وه ا موزلملا ىفن بجوي مزاللا

 لجرلا نيعتسي ام اهنم دادمتسالاو اهب هللا ىلإ ةثاغتسالا نم القع عنام ىأو

 مسجلاب ال حورلاب تنأو] لجرلاب لجرلا نيعتسي كك وأ هجئاوح ءاضق ىف ةكئالملاب
 . عناسنإ

 « ةلآ الو ةسامم ىلإ جاتحت ال ةكئالملا تافرصت وحن ىلع حاورألا تافرصتو
 ءرخأ ملاع نم اهنإف اندنع تافرصتلا نيناوق نم فرعت ام وحن ىلع تسيلف

 فرصت نم نومهفي اذامو « «ىبر رمأ نم حورلا لق حورلا نع كنولأسيوإ»
 ؟ ملاعلا اذه ىف نجلا وأ ةكئالملا

 نم بيجت نأ نم اهنكمي ام ةيرحلاو قالطالا نم اه حاورألا نأ كش الو

 . مظعأو دشأ لب ءاوسب ءاوس ءايحألاك اهب ثيغتسي نم ثيغتو اهيداني
 نأش وه اذهف تادهاشملاب الإ نوفرتعي الو تاسوسحملا الإ نوفرعي ال اوناك نإف
 ةقرافم دعب حاورألا نأ مهل ملسنو مهعم لزشتن اننأ ىلع نينمؤملا ال نييعيبطلا

 انملسو كلذ انضرف اذإ : مهل لوقن نكلو ائيش لمعت نأ عيطتست ال داسجألا
 باب نم مهب نيثيغتسملل ءايلوألاو ءايبنألا ةدعاسم تسيل هنأ ررقن نأ انلف الدج

 ءاعدلاب مهب ثيغتسي وأ مهروزي نمل مهتدعاسم لب « ملاعلا اذه ىف حاورألا فرصت
 ىلع وأ . لوضفملل لضافلا ءاعد نم نوكيف « هيغل حلاصلا لجرلا وعدي اك مهل

 « نوملعيو نوسحيو نورعشي ءايحأ مهنأ تملع دقو « هيحأل خألا ءاعد نم لقألا
 تاعزانم مدعو ةيبإتلا بجحلا لاوزل دسجلا ةق ةراغم دعب معأ ملعلاو متأ روعشلا لب

 . ةيرشبلا تاوهشلا

 دجو نإف اع هيلع ضرعت انلامعأ نأ : (7ثيدحلا ىف ءاج دقو

 هب ثاغتسملا نإ : لوقن نأ انلو ء انل رفغتسا كلذ ريغ دجو نإو هللا دمح اريخ

 ىبنلاب هللا ىلإ السوتم لأسي لئاسلا نكلو « ىلاعت هللا وه ةئاغإلا هنم بولطملاو
 ىلابعت هلأسي نأ لئاسلا دارأ نكلو « هللا وه لعافلاف « هتجاح ىضقي هنأ ىف هِي

 )١( هيرخت عم باتكلا اذه نم عضوم ريغ ىف ثيدحلا اذه انركذ .
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 [هيبوسحم وأ] هيبحم نم انأ : لوقي هنأكف « هيلع نيمركألا هيدل نيبرقملا ضعبب
 نم هريغو - هَ ىبنلا لجأل سانلا نم اريثك هللا محريسو هلجأل ىنمحراف

 . ءاملعلاو ءايلوألاو ءايبنألا ا

 دابعلا ضعب لب هيبن لجأل متم ىبنلا بابحأ ضعبل هللا ماركإف ةلمجلابو
 نم نوبلطيو تيملا ىلع نولصي نيذلا كلذ نمو . لوهجم ريغ فورعم رمأ ,« ضعبل
 . انعفشف ءاعفش كانعج دقو : مهوقب مهلجأل هنع وفعيو همركي نأ هللا
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 ؟ كرش هللا الإ هيلع ردقي ال ام بلط له
 لسوتي نمل نورفكملا ءالؤه هب كسمتسي ىتلا ةلطابلا ىواعدلا ةلمج نمو

 نيحلاصلاو ءايبنألا نم نوبلطي سانلا نإ : مهوق وه هنم بلطي وأ هَ ىبنلاب
 . كرش بلطلا كلذو هللا الإ هيلع ردقي ال ام نيتيملا

 نإف هثيدحو رهدلا ميدق ىف نوملسملا هيلع امل مهف ءوس اذه نأ هباوجو

 لجو زع هللا نم هوبلط ام ءاضق ىف مهبر دنع اوببستي نأ مهنم نوبلطي امنإ سانلا
 ريرضلا ىف كلذ حص اك مههجوتو مهئاعدو مهعفشت ببسب هناحبس هقلخي نأب
 ربجو مهبلط ىلإ مهباجأ دقو هللا ىلإ هب السوتم ائيغتسم ابلاط ءاج نمم هريغو

 اذكهو « تكرشأ : مهنم مالحاول ِهَُع لقي مو هللا نذإب مهدارم ققحو مهرطاوخ
 رسطملا لازنإو ءاود الب لاضعلا ءادلا ءافشك تاداعلا قراوخ نم هنم بلط ام لك
 « عباصألا نم ءاملا عبنو نايعألا بلقو « باحس الو هيلإ ةجاحلا نيح ءامسلا نم
 هيلإ بيجي ناكو ةداع رشبلا ةردق تحت لخدي ال امم وهف كلذ ريغو ماعطلا ريثكتو

 متيلط مكنإف مكمالسإ اوددجف مكرشأ مكنإ : مهل مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي الو
 . هللا الإ هيلع ردقي ال ام ىنم

 هللا لوسر نم ديحوتلا نع جرخي امبو ديحوتلاب ملعأ ءالؤه نوكيفأ
 . ملاع نع الضف لهاج هروصتي ال ام اذه « هباحصأو
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 : سنالاو نجلا نم هسلجم لهأل ناميلس هللا ىبن لوق ديجملا نآرقلا ىكحو
 مهنم بلطي وهف .. «نيملسم ىنوتأي نأ لبق اهشرعب ىنيتأي مكيأ الملا اهيأ اي)
 نوكيل ةداعلل ةقراخ ةقيرط ىلع ماشلاب هعضوم ىلإ نما نم ميظعلا شرعلاب نايتالا
 . اهناميإ ىلإ ةيعاد هتبحاصل ةيا كلذ

 « «كماقم نم موقت نأ لبق هب كيتا انأإل : نجلا نم تيرفع لاق الو
 نم لجعأ ديرأ : مالسلاو ةالصلا هيلع هللا ىبن لاف « ةليلق تاعاس ىف ىنعي
 هسلجم لهأ نم نيقيدصلا دحأ وهو باتكلا نم ملع هدنع ىذلا لاقف « كلذ
 كيلإ عجري نأ لبق ىنعي «كفرط كيلإ دتري نأ لبق هب كيتا انأإ» : سنإلا نم
 اذإف لجبلا اعدف ديرأ كلذ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « هتلسرأ اذإ كفرط

 . هيدي نيب شرعلاب

 الخاد سيلو هللا الإ هيلع ردقي ال امث وه ةقيرطلا هذه ىلع شرعلاب نايتإلاف

 كلذ لاقو « هسلجم لهأ نم ناميلس هبلط دقو ةداع نجلا الو سنالا رودقم تحت
 ّىلو كرشأو بلطلا كلذب ناميلس هللا ىبن رفكفأ « كلذ لعفأ انأ : هل قيدصلا
 ةقيرط ىلع نيمالكلا ىف لعفلا دانسإ امنإو « كلذ نم امهاشاح باوجلا اذبب هللا

 . عئاش لب غئاس وهو « ىلقعلا زاجما
 نوبلطي امثإ سانلا نأ وه ءافخ مث ناك نإ سبللا اذه نع ءافخلا فشكو

 لئاقلاف « مهايإ مهكلمو « هيلع هللا مهردقأ امم وهو كلذ ىف هللا ىلإ عفشتلا مهنم

 ءاضقب ىل عداو ءافشلا ىف ىل عفشإ ديري امنإف ء ىنيد ضقا وأ ىنفشإ هللا ىبناي
 مهكلمو هيلع هللا مهردقأ ام الإ هنم اوبلط ام مهف ىنأش ىف هللا ىلإ هجوتو ىنيد
 . عفشتلاو ءاعدلا نم هايإ

 ىف دانسإلاف اذه ىلع هللا نيدنو كلذ لاق نميف هدقتعن ىذلا وه اذهو

 هناحبس هلوقك هب قطن نم ىلع هيف رطخ ال ىذلا ىلقعلا زاجملا نم سانلا مالك
 هيلع هلوقو « «ضوألا تبنت ام اهلك جاوزألا قلخ ىذلا ناحبس# : ىلاعتو
 0 . «ملي وأ اطبح لتقي ام عييرلا تبني امث نإ) : مالسلاو ةالصلا

 نإف روذحم هيف سيلو ادج ريثك ةماعلاو ةصاخلاو هلوسرو هللا مالك ىف وهو

 دقو « بدألا ءوس نم ءىش هيف سيلو مهدارم ىلع ةنيرق نيدحوملا نم هرودص
 . باتكلا اذه نم اهب صاخ ثحبم ىف ةقيقحلا هذه انلصف
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 هللاب نعتساف تدعتسا اذإو هللا لأساف تلأس اذإ

 نبا نع هححصو ىذمرتلا هاور ىذلا روهشملا ثيدحلا نم فرط اذه

 . [اعوفرم سابع
 ال هنأ ىلع هب لدتسي ذإ . همهف ىف سانلا نم ريثك ءىطخي ثيدحلا اذهو

 لاؤسلا لمجتو هللاب الإ قيرط ىأبو هجو لك نم انقلطم ةناعتسا الو لاوس
 بابسألاب ذحألا ىفني اذهب وهو « ةلملا نع جرخملا كرشلا نم هللا ريغب ةناعتسالاو

 . بابلا اذه ىف ةدراولا صوصنلا نم اريثك مديهيو اهب ةناعتسالاو

 لاؤسلا نع ىبنلا هب دوصقملا سل ف يرشلا ثيدحلا اذه نأ قحلاو

 ةلفغلا نع ىبنلا هب دوصقملا امنإو « هظفل رهاظ هديفي م هللا ىوس امب ةناعتسالاو

 ام نأ ىلإ هابتنالاب رمألاو , هللا نم وهف بابسألا دي ىلع ريخلا نم ناكام نأ نع
 تدرأ اذإو : ىنعملاف « هللابو هللا نم وهف تاقولخملا دي ىلع ةمعن نم ناك

 هدحو هللا ىلع كداتعا لك لعجاف اهنم كل دب الو , نيقولخلا نم دحأب ةناعتسالا

 ارهاظ نوملعي نمم نكت الو , هلالج لج ببسملا ةيؤر نع بابسألا كنبجحت الو
 نع مهو « ضعب ىلع اهضعب بترتملا ءايشألا نيب تاقالعلاو تاطابترالا هذه نم

 . نولفاغ اهنيب طبر ىذلا

 ةالصلا هيلع هلوق ىف كلذو « ىنعملا اذه ىلإ هسفن ثيدحلا اذه أموأ دقو

 كوعفني نأ ىلع تعمتجا ول ةمّألا نأ ملعاو : ةفيرشلا ةلمجلا هذه بقع مالسلاو
 مل ءىشب كورضي نأ ىلع تعمتجا نإو ؛ كل هللا هبتك دق ءىشب الإ كوعفني مل

 هللا هبتك امب ارضو اعفن ىرن !ك مه تبثأف «كيلع هللا هبتك دق ءىشب الإ كورضي
 . هيلع وأ دبعلل

 . هدارم حضوي هَُْع هنم اذهف
 نم ةريثك عضاوم ىف اهب رسمألا ءاج دقو « ويغب ةناعتسالا ركنن فيكو

 مهل اودعأوإط : لاقو « «ةالصلاو ربصلاب اونيعتساوإ : ىلاعت لاق « ةنسلاو باتكلا
 . ©ةوق نم متعطتسا ام
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 ىو « «ةوقب ىنونيعأف# : هلوق نينرقلا ىذ حلاصلا دبعلا نع ىكحو
 قلخلا ضعب ةناعتسا ةيعورشم ةنسلاو باتكلاب ةتباثلا فوخلا ةالص ةيعورشم

 . مهودع نم مهرذح اوذخأي نأب نينموملا ىلاعت هرمأ ىف اذكو « ضعبب

 مهضعب جئاوح ءاضق ىف نينمؤملل مالسلاو ةالصلا هيلع هبيغرت ىف اذكو

 « كلذ لامها نم هبيهرت ىفو « بوركملا نع جيرفتلاو رسعملا ىلع ريسيتلاو  اضعب
 ىف هللا ناك هيخأ ةجاح ىف ناك نم : ناخيشلا ىور « ريثك ةنسلا ىف رهو

 . هتجاح

 نوع ىف هللاو» : مالسلاو ةالصلا هيلع هنع امهيغو دواد وبأو ملسم ىورو

 : متع لاقو . «هيخأ نوع ىف دبعلا ناك ام دبعلا

 . مهجئاوح ىف مهبلإ سانلا عزضي سانلا جئاوخل مهقلخ اقلخ هلل نإ
 . «هللا باذع نم نونمآلا كتلوأ

 : تع هلوق ىلإ رظناف
 .. نيصاع الو لب نيكرشم مهلعجي ملو ؛مهجئاوح ىف مييلإ عزفي»
 : اعوفرم اضيأ ىورو
 ام نيملسملا جئاوح ىف اوناك ام مهدنع اهرقأ امعن ماوقأ دنع هلل نإ»

 . «مهريغ ىلإ اهلقن مهولم اذإف , مهولمي م
 : هُيَع هنع ايندلا ىنأ نباو وه ىورو
 اذإف اهولذب ام ابيف مهرقي , دابعلا عفانل معنلاب مهصتخا اماوقأ هلل نإد

 0 .. «مهريغ ىلإ افوحف مبنم اهعزن اهوعنم
 : هع لاقو . انكمم ناكل هدنس نيسحتب ليق ولو : ىرذنملا ظفاحلا لاق

 لضفأ  هعبصاب راشأو  هتجاح ءاضق ىف هيخأ عم مدحأ ىشمي نأل»

 . «نيرهش اذه ىدجسم ىف فكتعي نأ نم

 . دانسإلا حيحص لاقو مآحلا ةاور

 اد »ب
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 هللا لأساف تلأس اذإو
 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق امأ

 .. «هللا لأساف تلأس اذإو»

 نم مهف نمو « لسوتلا وأ لاّؤسلا عنمل ليلد الو هيف كسمتسم ال هنإف
 أطخأ دقف قالظإلا ىلع ريغلاب لسوتلا عنم وأ اقلطم ريغلا نم لاؤسلا عنم هرهاظ

 ىلإ ةليسو نيحلاصلاو ءايبنألا ذختا نم أل كلذو ةطلاغمللا لك هسفن طلاغو قيرطلا
 هللا الئاس الإ سيل وهف . كلذك ريخ عفد وأ لجو زع هنم ريخ بلجل « هللا

 « هب لسوت نمبهيلإ السوتم ءاش ام هنع فرصي وأ بلط ام هل رسبي نأ هدحو

 مهجئاوح ءاضق ىف ديبعلا حجنيل هللا هعضو ىذلا ببسلاب ذخا كلذ ىف وهو

 لاس امف هدوج لينل هكولسب هللا رمأ ىذلا ببسلاب ذخأ نمو « لجو زع هنم

 انع لوزي وأ ىنيع درت نأ ديرأ هللا لوسراي : لئاقلا لوقف هعضاو لأس لب ببسلا
 ةطساوب هللا نم ءايشألا هذه بلط كلذ ىنعمف «٠ ىضرم بهذي نأ وأ ءالبلا
 امهنيب قرف ال « اذك ىف ىل عفشاو اذكب ىل عدأ : هلوقك وهو هْيَع هلوسر ةعافش
 : لسولا لوق حضوأ كلذ ىف امهلثمو « كلذ نم دارملا ف حرصأ هذه نأ الإ

 ىف لسونملاف ء رشلا نم اذك عفد وأ عفني امم اذك ريسيت كيبنب كلأسأ ىنإ .مهللا

 . لجو زع هللا الإ هتجاح ىف لأس ام هلك كلذ

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب لسوتلا عنم ىلع جاجتحالا نأ ملعت اذهبو

 . «هللا لأساف تلأس اذإ»

 حصي ال هنأ نم . داسفلا رهاظ وه ام ىلع ثيدحلا لمح ىف ةطلاغم وه

 اطخلا أطخأ دقف ثيدحلا نم اذه مهف نم نإف « ائيش هللا ريغ لأسي نأ دحأل

 ةالصلا هيلع هنم باوج وه امنإ . هسفن ثيدحلا نأ « أطخلا نايب ىف ىفكيو هلك

 هلأسي نأ ُليَع هللا لوسر قيوشت دعب ثيدحلا ىوار سابع نبا لاؤسل مالسلاو
 ىلع ضيرحت ىأف « نبب هللا كعفني تاملك كملعأ الأ ! مالغ اي : لاق هنإف

 ؟ اذه نم لمجأ لاؤسلا
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 هذه هنم ىذلا ثيدحلا اذهب مالسلاو ةالصلا هيلع هباجأف « ىلب : سابع نبا لاق
 . ةلمجلا

 « املاع لهاج لأسي نأ . هاضتقم ىلع حص ام . مهولا اذه ىلع انيرجولو
 ام ءاضق انيدم نئاد الو « هتثاغإ ىلع هتاجن فقوتت نم « اًثوغ ةكلهم ىف عقاو الو

 ةعافشلا نييبنلا اولأسي نأ ةمايقلا موي سانلل حص الو . اضرق ضرقتسم الو « هيلع

 ةالصلا مهيلعو هيلع نيلسرملا ديس اهناّوسب مهرمأي نأ ىسيع هللا ىبنل حص الو
 ام ةحص مدع لمشي « ماع هومهوت ىذلا مهولا اذه ىلع ليلدلا نإف ؛ مالسلاو

 . هركذن مل امو هانركذ

 ىف روبقلا لهأ نم نيحلاصلاو ءاينألا لاؤس وه امنإ عونمملا نإ : اولاق نإف

 مهنإ : هلامجإو ء اطوسبم مهولا اذه در قبس دقو . نيرداق ريغ مهنأل مهخنارب
 اهب حصي مهماقمب ةقئال ةيخزرب ةايح مهتايحو « ءاعدلاو ةعافشلا ىلع نورداق ءايحأ

 قحلي داك امب لهاج هنأ هلاوحأ فخأ كلذل ركنملاو , رافغتسالاو ءاعدلاب مهعفن

 مهتايح ىف مهل نينمؤملا قوم نأ ىلع لادلا « مالسلاو ةالصلا هيلع هتنس نم رتاوتلاب

 نظلا اسف تافرصتلا ص هللا ءاش امو ءاعدلا ىلع ةردقلاو عامسلاو ملعلا ةيخزربلا

 . نيحلاصلا رئاسو نييبنلا نم خزربلا لهأ رباكأب

 ةالصلا مهيلع ءايبنألا لعف ام  روهشملا لب حيحصلا ءارسإلا ثيدح ىفو

 هل ءاعدلاو هنيدي نيب بطخلاو هفلخ ةالصلا نم هع دمحم مهبخ عم مالسلاو
 ىف سمخ ىلإ  ةالص نيسمخ فيفختب ترفظ ام ةمألا نأ ىتح  تاوامسلا ىف

 نارمع نب ىسوم هللا ميلك ةراشإ دعب الإ  ةددعتملا ُهكيَع هتعافشب ةليلو موي لك
 . ملسو امهيلع هللا ىلص « هيلع اهب

 حضاو دساف هنإف هومهوت ام سيل  ثيدحلا نم دوصقملا نأ نيبتياذببو
 ةجاحم الب مهاومأ سانلا لاؤس نم بيبهرتلا هنم دوصقملا امنإو « نيبت ا داسفلا

 هيلإ وعدت ال امع ففعتلاو . اليلق ناك ولو هللا رسي امب ةعانقلاو « اهيف اعمط
 نيحلملا بحي هنإف هلضف نم هللا لاؤسب ىنغتسي نأو « سانلا ىديأب امم ةجاحلا
 . سكعلا ىلع سانلاو  ءاعدلا ىف
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 بضفي لأسي نيح مدآ ىبو :: هلاؤس تكرت نإ بضغي هللا
 هيلإ تحمطو كبجعأ ام لاملا نم دحأ دي يف تيأر اذإ كنإ - ىنعملاف

 هدبع لاؤس نع - هلضف نم هللا لاؤسب نعتساو هدي يفام هلأست الف كسفن

 هللا لاؤس نم اذه نيأو . حمطلا نع هزتتلاو . ةعانقلا ىلإ داشرإ ثيدحلاف

 هيف مهتعافش هللا لعج اميف نيلئاسلل ةعافشلا هءايبنأ لاؤس وأ هئايلأو هئايبنأب

 هب طش ىوفلا بكر اذإ ناسنإلا نكلو , حاجنلا يف بابسألا ىوقأ نم وه يذلا

 . ماهفألا ةداج نع هب جرخو , ماهوألا لاجم يف
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 ىل ثاغتسي ال هنإ

 لاقف « نينمؤملا ىذّوي قفانم مَع ىبنلا نمز ىف ناك هنإ ثيدحلا ىف ءاج
 لاقف « قفانملا اذه نم لَ هلا لوسرب ثيغتسنل انب اوموق : قيدصلا ركبوبأ
 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 . «هللاب ثاغتسي امنإو ىل ثاغتسي ال هنإو
 . ريبكلا همجعم ىف ىناربطلا هاور

 اذهو . هع هب ةئاغتسالا عنمب لوقي نم هب لدتسي دق ثيدحلا اذهو

 عنم هب دوصقلملا ناكل هرهاظ ىلع هارجأ ول هنأل كلذو هلصأ نم لطاب لالدتسا

 ةباحصلا لعفب ضوقنم اذهو « ظفللا رهاظ وه اي . اقلطم ْمَقْيَع هب ةئاغتسالا

 بيجتسي وهو ءاعدلا هنم نوبلطيو هب نوقستسيو نوثيغتسي اوناك ذإ ُهَْييَع هعم
 ثيداحألا تامومع بساني امب هليوأت نم دب الف ذئنيحو رورسو حرفب كللذل

 ىف ديحوتلا ةقيقح تابثإ وه كلذ هلوقب دارملا نإ : لوقنف صوصنلا لمش مظتنيل
 ىف ةطساو الإ وه ام دبعلاو ىلاعت هللا وه ةقيقح ثيغملا نأ وهو داقتعالا لصأ

 ةنجلاب زوفلاك هيلع ردقي ال ام دبعلا نم بلطي الهنأ مهملعي نأ دارأ هنأ وأ كلذ

 . ةداعسلا ىلع متخلا نامضو ةياوغلا نم ةمصعلا ىه ىتلا ةيادهلاو رانلا نم ةاجنلاو

 تمي الو تيملا نود ىحلاب ةئثاغالاو ةناعتسالا صيصخت ىلع لدي ال ثيدحلاو

 قيرفت نود هللا ىوس امب ادبأ ةئاغتسالا عنمي هرهاظ نإ لب قيرفتلا اذه ىلإ ةلصب

 . هانمدق امل دوصقم ريغ اذهو تيمو ىح نيب

 : لاق ثيح ىنعملا اذه وحن ىلإ ىواتفلا ىف ةيميت نبا خيشلا راشأ دقو

 نم مهفي سانلا ضعب نكل حيحص ىنعم اه ةرابع هلوسرو هالا مالك ىف نوكي دق

 همجعم ىف ىناربطلا ىور م5 ٠ همهف هيلع دري اذهف هلوسرو هللا دارم ريغ كلت
 : قيدصلا ركبوبأ لاقف « نينمؤملا ىذؤي قفانم هع ىبنلا نمز ىف ناك هنأ ريبكلا
 : ِعُقيَع ىبنلا لاقف .. قفانملا اذه نم ُهُدْقَع هللا لوسرب ثيغتسنل انب اوموق

 . «هللاب ثاغتسي انإو ىل ثاغتسي ال هنإ»
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 الإ هيلع ردقي ال ام هنم بلطي نأ وهو ىناثلا ىنعملا هلم ىبنلا هب دارأ امنإ اذهف

 حيحص ىف ا هب نوقستسيو ءانعدلا هنم نوبلطي اوناك ةباحصلاف الإو « هللا

 هَ ىبنلا هجو ىلإ ريظنأ انأو رعاشلا تركذت امبر : لاق رمع نبا نع ىراخبلا

 : بازيم هل شيجي ىتح لزني امف ىقستسي
 لمارألل ةمصع ىماتيلا لام :: ههجوب مامغلا ىقستسي ضيبأو

 بابلا اذه ف تدرو ةلمعتسم ظافلا

 مهضعب دنع سبللا اهببسب لصح هع ىبنلا حدم ىف ظافلأ تدرو دقو
 . هّقَع ىبنلا ىوس ذالم انل سيل : مهوقك كلذو اهيلئاق ىلع رفكلاب مكحف

 .. وه الإ ءاجر الو

 . هب ريجتسم انأو

 بئاصملا ىف عزفي هيلإو

 لأسأ نمف تفقوت نإو

 هيلإو « رشبلا نم ىأ ءاجر الو « قلخلا نم ىأ ذالم انل سيل مهدوصقمو
 ىلإ هجوتلاب وه موقيلو هالوم دنع هتماركل قلخلا رئاس نم ىأ بئاصملا ىف عزفي
 . هللا دابع نم ىأ لأسأ نمف تفقوت نإو هنم بلطلاو هللا

 الو اهيلإ وعدن الو ظافلألا هذه لثم لمعتسن ال انلسوتو انئاعد ىف اننأ عمو

 ال ىذلا رهاظلاب اكسمتو اهيف فلتخلا ظافلألا نع اداعتباو ماهيإلل اعفد اهيلع ثحن

 فرصتو دومحمب سيل عرست رفكلاب اهيلئاق ىلع مكحلا نأ ىرن اننأ الإ هيف فالخ
 نم مه اهيلئاق نأ رابتعالا ف ذخأن نأ نم دب ال هنأل كلذو هيف ةمكح ال

 ةالصلا نوميقيو هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي نيدحوملا

 كلذبو انيد مالسإلابو ايبن دمحممبو ابر هللاب نوئمّويو نيدلا ناكرأ عيمجب نوقدصيو
 لاق : لاق هنع هللا ىضر سنأ نعف « مالسإلا ةمرحو نيدلا لهأ ةمذ مهل تراص

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
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 ملسملا كلذف اهحيبذ لكأو البق لبقتساو ملسأو انتالص ىلص نم»
 . «هتمذ ىف هللا اورفخت الف هلوسرو هللا ةمذ هل ىذلا

 . ىراخبلا هاور

 ,ريغل ءىش دانسإ نينمؤملا مالك ىف اندجو اذإ اننأ انيلع بجاولا نإف انه نمو

 ذإ مهريفكت ىلإ ليبس الو ىلقعلا زاجما ىلع هلمح بجي هنإف ىلاعتو هناحبس هللا

 ىف فاك دحوم نم دانسإلا كلذ رودصف ةنسلاو باتكلا ىف لمعتسم ىلقعلا زاجما

 دابعلل قلاخلا وه هللا نأ داقتعإ وه حيحصلا داقتعالا نأل اهزاجم ادانسإ هلعج
 نم فالخب ديحوتلا وه داقتعالا اذهف تيمل الو ىحلا ال هاوس دحأل ريثأت ال مهاعفأو
 عم دحأل دقتعي نم اقالطإ نيملسملا ف سيلو كارشإلا ىف عقي هنإف اذه ريغ دقتعا

 دوصقم نإف ةمهوملا ظافلألا نم ءاج امو ةتامإ وأ ءايحإ وأ قزر وأ كرت وأ لعف هللا
 ىلاعتو هناحبس هللا وه دوصقملاف ةليسولا كلتب هللا ىلإ عافشتسالا وه اهباحصأ

 لعفلا ىلع رداق هنأ هلأسي وأ هبلطي نميف دقتعي دحاو لجر نيملسملا نم سيلو
 ىلإ ىندأ وه تانفتلا عم وأ ديعب وأ بيرق نم ىلاعت هللا ىلإ تافتلا نود كرتلاو
 وأ لهج وأ أطخ لجأ نم رفك وأ كرشب املسم ىمرن نأ هللاب ذوعنو هللاب كرشلا
 ("7داهتجا وأ نايسن

 ةنجلاو ةرفغملا بلطب ريبعتلا ىف نوئطخي ءالؤه نم ريثك ناك نإ : لوقن نحنو

 مهئطخي ال هنإف ةرشابم هَ هللا لوسر نم كلذ مهلاّوسو حاجنلاو ءافشلاو
 : لوقي هنأكف ةليسولا كلتب هللا ىلإ عافشتسالا وه دوصقملا أل , ديحوتلا

 ءاضق ىف هيلإ كب لسونأ انأو , ىنمري نأو ىل رفغي نأ هللا لأسا ! هللا لوسر اي
 . ىتبغر قيقحتو ىتبرك حيرفتو ىتجاح

 ملسو هيلع هللا ىلص هب نونيعتسي مهنع هللا ىضر ةباحصلا ناك دقو

 ءالبلاو ضرملاو رقفلا نم هيلإ مهاح نوكشيو ةعافشلا هنم نوبلطيو نوشيغتسيو
 . هانركذ 5 . رجعلاو نيدلاو

 )١( ناونعب اصاخ اثحبم اه اندقع دقو . تابسانملا ددعتل اذه انباتك ىف ةقيقحلا هذه داريا رركت :

 مهفلا ءوسو لاكشألا نم ريثك ىلجني هبو ؛ىلقعلا زاجملا» .
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  هتوقب وأ هتاذب الالقتسإ هسفنب كلذ لعفي ال ملسو هيلع هللا ىلص هنأ مولعمو

 هلو « هبر دنع ههاجو هماقم هل رومأم دبع وهو هتردقو هرمأو هللا نذإب وه امنإو

 هتلاسرب نوقدصيو هب نونمؤي نمم رشبلا ةماع هللا ىلع اهب لخدي ىتلا هتمارك
 . هتماركو هلضف نودقتعيو

 . فالخ الب كرشأ دقف اذه فالخ دقتعا نم نأ دقتعن نحنو

 رهظ اذإ اذه ىلع هبني نايحألا ضعب ىف ملسو هيلع هللا ىلص هارت كلذلو

 ربخي فقوم ىفف داقتعالا صقان عماسلا وأ لئاسلا نأ لاخلا وأ ىحولا قيرطب هل

 فقوم ىفو « هللا وه ديسلا نأ ىلع مهببني رخآ فقوم ىو « مدآ دلو ديس هنأ

 الو هللاب ثاغتسي امنإ : مهل لوقي فقوم ىو « هب اولسوتي نأ مهملعيو هب نوثيغتسي

 مهريخيو لب « مهبلط ىلإ مهبيجيف هب نوشيغتسيو هنولأسي فقوم ىفو « ىب ثاغتسي
 ريخ اك اعيرس ءالبلا فشك وأ ةنجلا ةنامض عم ءالبلا ىلع ربصلا « نيرمأ نيب
 فقوم ىفو « هنيع تبهذ ىذلا ةداتق ريخو « عرصت ىتلا ةأرملا ريخو ىمعألا
 : لوقي فقوم ىو « هللاب نعتساف تنعتسا اذإو هللا لأساف تلأس اذإ : مهل لوقي

 . هللا الإ تاريخلاب ىنأي ال : لوقي فقوم ىو .. ةبرك نمّوم نع جرف نم

 دبعلاف . رهطأو ةديقع ىفصأ هللا دمحب انتديقع نأ كل رهظي اذهبو

 هيلع هللا ىلص قلخلا لضفأ ىتح هتجرد وأ هتبتر تناك امهم هسفنب ائيش لعفي ال

 . ىلاعتو هناحبس هللاب نيعيو بيجو عفنيو رضيو عنميو ىطعي امإ « ملسو
 هناحبس هنأش لج ىلوملا ىلإ هجوتي امنإف بلط وأ نيعتسا وأ هب ثيغتسا اذإف

 . عفشيو باجيف عفشيو لأسيو وعديو بلطيف « ىلاعتو

 ىلإ مكلاح اوكشت الو ىنولأست الو اعيش ىنم اوبلطت ال : مهل لوقي ناك امو
 « دحأ ىلإ جاضحي ال بيجم بيرق وهو حوتفم هبابف هولأساو هللا ىلإ اوهجوت لب
 . باوب الو باجح هقلخ نيبو هنيب سيلو

 دي 6 3#

-1١-8- 



 ظافلألا هذه نم باهولادبع نب دمحم حيشلا فقوم

 لالض وأ كرش اهنأ اومعز ىتلا
 بابلا اذه ىف مكح يأرو مظع فقوم باهولادبع نب دمحم خيشللو

 ىعدي نم معز ىتلاو . ةنسلالا ىلع ةرهتشملا ظافلالا ضعبل ةبسنلاب اصوصخو
 ديحوتلا مامإ وه اهو - كرشم اهلئاق نإو ٠ كرش هنأ هيلع ةيبغلاو ديحوتلا ةيامح
 ترشتنا اهببسب ىتلا ةديشرلا هتمكحب ةديدسلا هتملك : لوقي نيدحوملا سأرو

 ىف هللا همحر هلوق ىلإ عمتسا « ماعلاو صاخلا دنع هتقيرط تربتشاو مانألا نيب هتوعد

 : ةعمجملا لهأ عوطم ممحس نب هللادبع ىلإ هللا همحر هتلاسر نمض هتديقع

 يهو « رهاظلا ناتببلا نم وه ام : اهنم اهب عنش ىتلا لئاسملاف اذه نيبت اذإ

 ةنس ةئاتس نم سانلا نإ : لوقأ ىنإ : هلوقو « بهاذملا بتك لطبم ىفإ : هلوق

 ءديلقتلا نع جراخ ىفإ : هلوقو « دابتجإلا ىعدأ ىفإ : هلوقو « ٌىش ىلع اوسيل

 لسوت نم رفكأ ىنإ : هلوقو « ةمقن ءاملعلا فالتخا نإ : لوقأ ىنإ : هلوقو

 رفكأ ىنإ : هلوقو « قلخلا مركأاي : هلوقل ىريصوبلا رفكأ ىفإ : هلوقو « نيحلاصلاب
 لوسرسلا ةرجح مده ىلع ردقأ ول : لوقأ ىنإ : هلوقو « نيحلاصلاب لسوت نم
 : هلوقو « بشخ نم ابازيم اهل تلعجو اهبازيم تذحأل ةبعكلا ىلع ردقأ ولو « اهتمدهل

  مهييغو نيدلاولا ربق ةرايز ركنأ ىفإ : هلوقو « هَليَع ىبنلا ربق ةرايز ركنأ ىفإ
 : لوقأ نأ اهيف ىلاوج « ةلأسم ةرشع اتنثا هذهف « هللا ريغب فلحي نم رفكأ ىفإو
 بسي هنأ هَ ادمحم ىبنلا تهب نم هلبق نكلو « «مظع ناتبب اذه كناحبس#

 . «مهولق تبباشتإ « نيحلاصلا بسيو « ميم نبا ىسيع
 مسقلا هتافلؤم ةعومجم نمض خيشلا لئاسر نم ةرشع ةيداحلا ةلاسرلا ىف اذك

 . 5١ ص سماخلا

 دمحم خيشلا عوبسأ ىف ةيمالسإلا دوسعس نب دمحم ةعماج اهترشن دقو
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 ةصالخلا

 . « ىلاعت هللا ريغل داجيالاو قلخلا دقتعا اذإ الإ ثيغتسملا رفكي ال هنأ لصاحلاو

 ىلع رفك هللا ريغل داجيإلا دقتعا نإ هنإف اهل ىنعم ال تاومألاو ءايحألا نيب ةقرفتلاو
 . رفكي مل باستكالاو ببستلا دقتعا نإو « لاعفألا قلخ ىف ةلزتعملل فالخ

 نوببستم مهنأ وه تاومألا ف سانلا دقتعي ام ةياغ نأ ملعت تنأو

 مهيف دقتعي نأ لقعي ال ذإ هلإلاك نودجوم نوقلاخ مهنأ ال ءايحألاك نوبستكمو
 اذإف « ببستلاو بسكلا الإ ءايحألا ىف نودقتعي ال مهو ءايحألا نم رثكأ نمانلا

 ام ةياغ وه اذه نأل باستكالاو ببستلا داقتعا ف نكيلف طلغ كانه ناك

 . اكرش الو ارفك سيل كلذ ىف طلغلاو انمّوم نكي مل الإو قولخملا ف نموملا هدقتعي

 دقتعي ام رثكأ تيملا ىف دقتعي نأ لقعي ال هنأ كعماسم ىلع رركن لازن الو

 ليبس ىلع تيملل اهتبشو « ببستلا ليبس ىلع ىحلل لاعفألا تبثيف ىحلا ىف
 . لقعي ال امم اذه نأ كش ال هنإف ىقيقحلا داجيإلاو قاذلا ريثأتلا

 نوعلا بلطي نمك نوكي نأ  لزنت لك دعب  تيملاب ثيغتسملا اذه رمأ ةياغف

 نأ ىلع ؟ كرش كلذ نإ : لوقي نأ عيطتسي نمو « دعقم هنأ ملاع ريغ دعقملا نم

 حاورألا نإف انل ءاعدلاب ىحلاك هبستكي نأ هناكمإ فو تيملل رودقم ببستلا
 . مهبراقال اوعدت

 نم مكيراقأ ىلع ضرعت مكلامعأ نإ : لاق هنأ هيْرَع ىبنلا نع ءاجو
 ىتح مهمتال مهللا : اولاق كلذ ريغ ناك نإو هب اورشبتسا ًاريخ ناك نإف تاومألا

 حفلا رظنأ ءاضعي اهضعب دشي قزط هلو دمحأ هجرخأ « انتيدهام ىلإ مهيدبت
 . يطويسلل رودصلا حرشو 824 ص 7 ج دنسملا بيترت ينابرلا

 ءايحالا لامعأ ضرعت : لاق « بويأ ىلأ ىلإ هدنسب كرابملا نبا نع ءاجو

 عجار مهللأ : اولاق اءوس اوأر نإو « اورشبتساو اوحرف انسح اوأر اذإف « ىقوملا ىلع
 . (مقلا نبال حورلا باتك رظنأ) . مهب
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 ىناغلا بابلا

 ملّسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا صئاصخ نايب اهيفو

 ةيحزربلا ةايح ا ةقيقحو ةيرشبلا ةقيقحو ةوبنلا ةقيقحو
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 اهنم ءاملعلا فقومو ةيدمحملا صئاصخلا

 عمجلاو حرشلاو فيلأتلاب اميظع ءانتعا ةيوبنلا صئاصخلاب ءاملعلا ىنتعا
 نيدلا لالج ظفاحلا مامإلل «ىربكلا صئاصخلا» اهعمجأو اهرهشأو ثحبلاب دارفإلاو

 . ىطويسلا

 اهنمو حصي مل ام اهنمو هدنس حص ام اهنم ادج ةريثك صئاصخلا هذهو
 فالخ نورخآلا ىريو حيحص هنأ مهضعب ىري ذإ ءاملعلا نيب هيف فلتخم وه ام

 . ةيفالخ لئاسم ىهف كلذ

 « نالطبلاو ةحصلاو ًاطخلاو باوصلا نيب ميدق نم ءاملعلا نيب رئاد اهيف مالكلاو

 ىلع مهضعب دريو ثيداحألا نم ريثك ىف نوفلتخي ءاملعلاو , ناميإلاو رفكلا نيبال
 دقنو اهديناسأ ميقت ىف مهراظنأ فالتخال اهدروأ اهفيعضتو اهحيحصت ىف ضعب

 در وأ دودرملا تبثأ وأ حيحصلا فعض وأ فيعضلا اهنم ححص نمف « اهاجر

 « رظنلاو ثحبلا ىف ءاملعلا كلسم كلس دقف ليلد ةببش وأ ليوأت وأ ةجحب تباثلا
 عاشم ملعلاو حيسف ناديملا»و حوتفم لاجملاو همهفو هلقع هل ناسنإك هقح نم كلذو

 . عيمجلا نيب

 مركألا لوسرلاو مظعألا ىبنلا ءاملعلا ديسو ءالقعلا مامإ هيلع عجش دقو

 ءىطخملا دهتجمللو نيرجأ بيصملا دهتجملل لعج ذإ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 . ارجأ

 اهنأ ىلع ابيلإ نورظنيو ةيوبنلا صئاصخلا لقن ىف نوحماستي ءاملعلا لزي ملو
 مهتدعاق ءاملعلا ىنب اذه ىلعو مارحلاو لالحلاب قلعت الو لامعألا لئاضف ىف ةلخاد
 الطاب الو اعوضوم سيل هنأ مادام لامعألا لئاضف ىف فيعضلا ثيدحلاب لمعلا ىف
 « هيلع حلطصملا ىنعملاب حيحصلا ابيف نوطرتشي الو بابلا اذه ىف ةربتعملا مهطورشب

 ىبنلا ةيس نم ءىش ركذ انل نكمأ امل ذاشلا طرشلا اذه طارتشا ىلإ انبهذ ولو

 نيذلا ظافحلا بتك دجت كنأ عم ةثعبلا دعبو ةئعبلا لبق ملسو هيلع هللا ىلص
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 هركذ زوجي ال امو زوجي ام انفرع مهنم نيذلاو . لوعملا مهعينص ىلعو ةدمعلا مييلع
 ناهكلا نع ذخأ امو ليسارملاو تاعوطقملاب ةءولمم مهبتك دجن فيعضلا ثيدحلا نم

 هركذ زوجي امم كلذ أل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر صئاصخ ىف مههابشأو
 . ماقملا اذه ىف

 : صئاصخلاو فلسلا بتك

 هقفلا ةمئأو ةمَألا ءاملع نم اريثك اندجول فلسلا بتك ىلإ انعجر ولو

 هذه نم نولقنيو ملسو هيلع هللا لص ىبنلا صئاصخ نم ةلمج مهبتك ىف نوركذي
 افص امل اهدنس ةحص ىلع اهوبق ىف ثحابلا فقوت ولو بئارغو بئاجع صئاصخلا
 ام ىلع اداتعا هلك اذهو « اهنُم هلوقن ام رادقمل ةبسنلاب ريسي رزن الإ كلذ نم هل

 ْ . بابلا اذه ىف ةررقملا مهوصأو ءاملعلا دعاوق نم فورعم وه

 اي دج

 5 ورا



 ةيوبنلا صئاصخلاو ةيميت نبا

 لاوقألا ضعب هبتك ىف لقن دقف هددشتب فورعم وهو ةيميت نبا خيشلا امأ

 اههبتعاو لائاسملا نم ريثك ىف اهب دهشتساو اهدنس حصي مل ىتلا عوضوملا اذه ىف
 هلوق لادملا ليبس ىلع كلذ نمو « ثيدحلا نم هرسفي ام دييأت وأ نايب ىف ةدمتعم

 ىلعو شرعلا ىلع ِهيَع ىبنلا ىأ همسا بتك هللا نأ ىور دق : ىربكلا ىواتفلا ىف

 هذه قفاوت راثآ ةدع كلذ ىف ىورو « قاروألاو بابقلاو باوبألا نم ةنجلا ىف ام
 ظفل مدقت دقو : لاق نيح هركذ ءالعإو همساب هيونتلا نيبت ىتلا ةتباثلا ثيداحألا
 : لاق ؟ ايبن تنك ىتم : هل ليق امل رجفلا ةرسيم نع دنسملا ف ىذلا ثيدحلا

 جرمفلا ىبأ خيشلا قيرط نم نارشب نب نيسحلا وبأ هاور دقو « دسجلاو حورلا نيب مداو
 ةرمع ني دمحم رفعج وبأ اشدح : هلم ىفطصلا لضفب انولا قف ىزوجلا نبا

 نانس نب دمحم انثدح حلاص نب دمحم انثدح حلاص نب قاحسإ نب دمحأ انثدحو

 نع نايفس نب هللادبع نع ةرسيم نب ديزي نع نامهط نب مهاربإ انثدح قوعلا
 : لاق ؟ ايبن تنك ىتم ! هللا لوسراي : تلق : لاق ةرسيم

 قلخو تاومس عبس نهاوسف ءامسلا ىلإ ىوتساو ضرألا هللا قلخ ال
 ىتلا ةنجلا قلخو « ءايبنألا متاخ هللا لوسر دمحم شوعلا قاس ىلع بتك شرعلا
 مدآو مايخلاو بابقلاو قاروألاو باوبألا ىلع ىمسا بتكف ءاوحو مدآ اهنكسأ

 هريخأف ىمسا ىأرف شرعلا ىلإ رظن ىلاعت هللا هايحأ املف , دسجلاو حورلا نيب
 . ها .. «هيلإ ىمساب اعفشتساو ابات ناطيشلا امهغ املف « كدلو ديس هنأ هللا

 ١5١( ص ؟ ج ىواتفلا)
 : تاماركلاو ةيميت نبا

 اهلقنو اهيلع مكحلا ةيحان نم دحاو سنج نم تاماركلاو صئاصخلاو
 رودت اهلك ىهف مارحلاو لالحلا نم ماكحألا لقن ىف ددشتن اي ابيف ددشتلا مدعو
 . لئاضفلاو بقانملا كلف ىف
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 سفن ءايلألا تامارك نم ةيميت نبا مالسإلا خيش فقوم ناك انه نمو
 . ءايبنالا صئاصخ نم هفقوم

 تعقو ىتتلا تاداعلا قراوخو تاماركلا نم ةحلاص ةلمج هبتك ىف لقن دقو

 . لوألا ردصلا ىف

 اهبنمو حيحصلا اهنم نأ اندجول اهتوبث قيرطو اهديناسأو اهتاجرد نع انثحب ولو
 . ذاشلا اهنمو ركنملا اهنمو دودرملا اهنمو لوبقملا اهنمو فيعضلا اهنمو نسحلا

 هلوق كلذ نمف لوقنمو لومحم ءاملعلا نعو لوبقم بابلا اذه ىف كلذ لكو

 : مهنع هللا ىضر ل ةباحصلا ضغبل تامارك ىف

 نم تومت تداكف ءام الو داز اهعم سيلو ةرجاهم نميأ مأ تجرخ - ١

 اذإف هتعفرف اهسأر ىلع اسح تعم ةمئاص تناكو رطفلا تقو ناك املف شطعلا
 ] . اهرمع ةيقب تشطع امو تيور ىتح هنم تبرشف قلعم ولد

 هللا لوسر لوسر هنأب دسألا ربخأ ِهُتْيَع هللا لوسر ىلوم ةنيفس اذهو - ١
 . هدصقم هلصوأ ىتح دسألا هعم ىشمف لِي

 تناكو همسق ربأ ىلاعت هللا ىلع مسقأ اذإ ناك كلام نب ءاربلا اذهو “ 
 « كبر ىلع مسقا ! ءارب اي : نولوقي داهجلا ىف نيملسملا ىلع تدتشا اذإ برحلا

 موي ناك املف , ودعلا مزهف مهفاتكأ انتحنم ال كيلع تمسقأ ! بر اي : لوقيف

 , ديهش لوأ ىنتلعجو مهفاتكأ انتحنم امل بر اي كيلع تمسقأ : لاق ةيسداقلا

 . اديهش ءاربلا لتقو . مهفاتكأ اوحنمف
 ىتح ملسن ال : اولاقف اعينم انصح رصاح ديلولا نب دلاخ اذهو

 . هرضي ملف هبرشف مسلا برشت
 ةيراس ىمسي الجر مهيلع رمأ اشيج لسرأ ال باطخلا نب رمع اذهو  ه

 مدقف . لبجلا ةيراس اي لبجلا ةيراس اي ربنملا ىلع حيصي لعجف بطخي رمع انيبف

 : حئاصب اذإف انومزهف ودع انيقل نينمؤملا ريمأ اي : لاقف لأسف شيجلا لوسر
 . هللا مهمزهف لبجلاب انروهظ اندنسأف . لبجلا ةيراس اي
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 نيرحبلا ىلع هيي هللا لوسر لماع ناك ىمرضحلا نب ءالعلا اذهو 5

 اعدو « هل باجتسيف ميظع اي « يلع اي , مبلح اي , مبلع اي : هئاعد ىف لوقي ناكو
 امل هللا اعدو « بيجأف مهدعب امل ءاقسالاو ءاملا اومدع امل اوضوتيو اوقسي نأب هللا

 جورس تلتبا ام ءاملا ىلع اورمف مهلويخب رورملا ىلع اوردقي ملو رحبلا مهضرتعا
 . دحللا ىف هودجي ملف . تام اذإ هدسج اوري ال نأ هللا اعدو مهويخ

 ىثم هنإف « رانلا ف ىقلأ ىذلا ىنالوخلا ملسم ىنأل كلذ لثم ىرجو -
 ىلإ تفتلا مث اهدم نم بشخلاب ىمرت ىهو ةلجد ىلع ركسعلا نم هعم نمو وه
 لاقف ؟ هيف لجو زع هللا وعدأ ىتح ائيش مكعاتم نم نودقفت : لاقف هباحصأ

 اهذخأف ءىشب تقلعت دق اهدجوف هعبتف ىنعبتا : لاقف « ةالخم تدقف : مهضعب

 : لاق ؟ هللا لوسر ىنأ دهشتأ : هل لاقف ةوبنلا ىعدا امل ىسنعلا دوسألا هبلطو
 اهيف ىقلأف رانب رمأف ء معن : لاق ؟ هللا لوسر ادمحم نأ دهشتأ : لاق , عمسأ ام
 توم دعب ةنيدملا مدقو « امالسو ادرب هيلع تراص دقو ابيف ىلصي امئاق هودجوف

 : لاقو , امبنع هللا ىضر  قيدصلا ركب ىلأ نيبو هنيب رمع هسلجأف هلع ىبنلا

 مهاربإب لعف م هب هب لعف نم هع دمحم ةمأ نم ىرأ ىتح ىنتمي مل ىذلا هلل دمحلا
 هيلع ةأرما 2'”تيبخو هرضي ملف هماعط ىف مسلا ةيراج هل تعضوو « هللا ليلخ
 . اهرصب ابيلع درف هللا اه اعدف تباتو تءاجو « تيمعف ابيلع اعدف هتجوز

 هللا لوسر ربق نم ناذألا عمسي ةرحلا مايأ ىف بيسملا نب ديعس ناكو -
 . هريغ قبي ملف الخ دق دجسملا ناكو . تاولصلا تاقوأ هَ

 ةمامغ هتلظأف رحلا ةدش ىف اموي ىلصي دقرف نب ةبقع نب ورمع ناكو 4
 ىف هباحصأ ىلع طرتشي ناك هنأل هباحصأ باكر ىعري وهو هيمحي عبسلا ناكو
 . مهمدخي هنأ وزغلا

 هعم تحبس هتيب لخد اذإ ريخشلا نب هللادبع نب فرطم ناكو ٠

 ها . طوسلا فرط امه ءاضأف ةملظ ىف ناريسي هل بحاصو وه ناكو « هتينا

 ( 758١ ص ١١ ج ةيميت نبا خيشلل ىربكلا ىواتفلا نم )

 )١( عادخلا : بخلا .
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 "*شرعلا ىلع ِهَيَم ىبنلا سولجو ميقلا نبا خيشلا

 ةييغ ةبيجع ةيصوصخ مبقلا نبا مالسإلا خيش ةمالعلا مامإلا لقن دقو
 : هلوق ىهو - مهنع هللا ىضر فلسلا ةمئأ نم ريثك ىلإ اهازعو

 ركذو هَع ىبنلا ةليضف ىف اباتك ىزورملا فنص ىضاقلا لاق [ ةدئاف )
 يحبو عرصأ نب دمحأو دواد ىلأ لوق وهو : ىضاقلا لاق شرعلا ىلع هداعقإ هيف

 قاحسإو ىرودلا شايعو ىقشمدلا رفعج ىلأو دامح نب ركب ىنأو بلاط ىلأ نبا

 فورعم نب نوراهو ىنرحلا ميهاربإو ىناببصألا ميهاربإو قارولا باهولا دبعو هيوهار نبا
 دمحمو ةقدص نب ركب ىلأو دباعلا بعصم نب دمحمو ىملسلا ليعامسإ نب دمحمو

 ديبع ىنأو رونلا دبع نب هللا دبع ىنأو لهس نبا يلعو ةبالق ىأو كيرش نب رشب نبا

 دمحمو ىمشاطلا مهاربإ نب ليعامسإو ىمثاحلا سابعلا نب نوراهو لضف نب نسحلاو
 دمحأ مامإلا نب هللا دبعو ىرصبلا سنوي نب دمحمو دهازلا ىسرافلا نارمع نبا

 لوق وهو : [ تلق ] : ممقلا نبا خيشلا لاق « ىبتنا « ىفاحلا رشبو ىزورملا

 نسحلا ىلأ لوق وهو ريسفتلا مامإ دهاجم مهلك ءالؤه مامإو ىربطلا ريرج نبا

 : هيف هرعش نمو ىنطق رادلا

 هدذئسم ىفطصملا دمحأ ىلإ دمحأ نع ةعافشلا ثيدح

 هدحجن الف اضيأ شرعلا ىلع هدامعقاب ثيدح ءاجو

 هدسفي ام هيف اولخدت الو ههجو ىلع ثيدحلا اوّرمأ

 هدعقُي هنأ اوركنت او دعاق هنأ اوركتت الو

 . 1١( ص 14 ج مقلا نبا خيشلل دئاوفلا عئادب) ها

 )١4( مقر باتكلا رخآ قحلملا رظنأ ١8 .
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 ةبيجع صئاصخو عابقلا فاشك

 فاشكو هباتك يف يتوهبلا سنوي نب روصنم خيشلا ةمالعلا هيقفلا ركذ
 نم ريثك اهبرغتسي دق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا صئاصخ نم ةلمج ؛عاقلا

 . دعاوقلا كلت باعيتساو لوصالا هذه مهف نع هلقع رصقي

 مهيلع هللا ىلص ءايبنألا رئاس نمو هع هنم رهاط انم سجنلاو : هلوق اهنمف
 « هلوب تبرش نميأ مأ نأ ىنطقرادلا هاور امل همدو هلوبب ىفشتسي نأ زوجيو « ملسو

 ىف نابح نبا هاور الو ء« فيعض هنكل « [كنطب رانلا جلت ال نذإ] : لاقف

 : لاقف « همد برش هتماجح نم غرف املف هَ ىبنلا مجح امالغ نإ] ءافعضلا
 تزرحأ دقف بهذا] : لاق « ىنطب ىف هتبيغ : لاق ؟ مدلاب تعنص ام كحيو

 ناكلملا هعنص ام كلذ ىف رسلا ناكو : رجح نبا ظفاحلا لاق . عرانلا نم كسفن

 . هفوج امهلسغ نم

 هنأل رمقلاو سمشلا ف] لظ ىأ [ءى] هيَ هل نكي ملو : هلوق اهنمو
 نأ هللا لأس هنأ هل دهشيو « ويغو ليقع نبا هركذ . [ةملظ عون لظلاو ىنارون

 ضرألا تناكو] « ارون ىنلعجاو هلوقب متخو ارون هتاهجو هئاضعأ عيمج ىف لعجي
 . رابخألل [هلاقثأ بذتجت

 مالس نب هللادبع نعو . شرعلا ىلع ِهلَْْيَع هسولج دومحملا ماقملا : هلوق اهنمو

 . ىوغبلا امهركذ ىبركلا ىلع

 . بءأثتي ال ناك هنإ : هلوقو

 ءىش لك ءامسأ مدا ملع اك هدعب نم ىلإ مدا نم قلخلا هيلع ضرع هنأو
 ضرعو ؛ [اهلك ءايشألا تملعف نيطلاو ءاملاب ايندلا ىل تلثم] : ىمليدلا ثيدحل
 ىدل ةحرابلا ىعمأ ىلع تضرع] : ىناربطلا ثيدحل مهار ىتح مهرسأب هتمأ هيلع
 . مهنم ناسنالاب فرعأل ىنإ ىتح نيطلاو ءاملاب ىل اورّوص اهرخآو اهوأ ةرجحلا هذه
 ةعاسلا موقت ىتح هنمأ ىف نئاك وه ام اضيأ هيلع ضرعو « [هبحاصب كدحأ نم

 . [ضعب ءامد مهضعب كفسو يدعب ىتمأ ىقلت ام تيردأ] هريغو دمحأ ثيدحل
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 ىور ام مومعل [ءاسنللاو لاجرلل ةبحتسم هربق ةرايزو] : هلوق اهنمو

 دعب ىربق رازو جح نم] : هع هللا لوسر لاق : لا رمع نبا نع ىنطق رادلا

 كلملا رمأب عبط (*0 ص ه ج عانقلا فاشك) ها [قايح ىف ىنراز امأكف قافو

 . هللا همحر  دوعس لآ زيزعلادبع نب لصيف

 وه ام ابنمو حيحص وه ام اهنم اهولقنو اهوركذ ىتلا صئاصخلا هذهف
 . الصأ هل ليلد ال ام اهنمو فيعض

 نم ةمئألا رابك اهلقن ىتلا صئاصخلا هذه ىف ضرتعملا لوقي اذام ىردأ الف

 ةدعاق ىلع اداتعا اهلقن ىف اوحعاستو اهوملسو ءىشب اهيلع اوضرتعي ملو ةنسلا لهأ
 هعمس ول ام لاوقألا نم صئاصخلا هذه ىف نأ عم لئاضفلا لقن ىف عاستلا

 بناجتب هانلقن ام نيأو رفكلا نم مظعأ وه امب هلئاق ىلع مكحل ركنملا وأ ضرتعملا

 مامإلا هلقن اي هشرع ىلع ةمايقلا موي هللا هسلجي هم ادمحم انديس نإ : لاق نم

 الب [ دئاوفلا عئادب ] فورعملا هباتك ىف فلسلا ةمئأ رابك نع مبقلا نبا خيشلا

 بناجب صئاصخلا نم هانلقن ام نيأو « ةنس الو باتك نم حيحص ليلد الو ناهرب

 نم هنم جرخي ام نأو هل لظ ال هنأو رون ىبنلا نأ نم عاشقلا فاشك ىف ءاج ام

 نم هانلقن ام نيأو « ضْأألا هجو ىلع هنم ءىش ىقبي الف ضرألا هعلتبت طئاغلا

 هلع همسا نإ : هلوقك صئاصخلا نم ةيميت نبا خيشلا هلقن ام بناجب صئاصخلا

 نيف « اهبابقو اهراثو اهباوبأو اهراجشأو ةنجلا قاروأ ىلعو شرعلا قاس ىلع بوتكم
 . صيحمتو دقن نود لئاسملا هذه مهيلع تتاف فيك نوققحناو نوقلعملا

 ا خ
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 تحت نوكت ال فيكف تاهمألا مادقأ تحت ةنجلا

 هلع ىبنلا رمأ
 نأ نم ءاج ام ملعلا لهأ نيب ثحبلا اهيف ىرج ىنتلا ةيوبنلا صئاصخ نمو

 ظفاحلا ةيصوصخلا هذه ركذ دقو « ةنجلا ضرأ عطقي ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 عاطقإلا اذه نأ مولعمو « ةّيندللا بهاوملا ىلع هحرش ىف ىناقرزلاو ىفالطسقلاو ىطويسلا
 قيرط نم امإ ىلاعتو هناحبس هللا نم نذإبو ديحوتلا لهأ نم هقحتسي نمل الإ نوكي ال

 : هلوقب ِهتْقَرَع كلذ ىلإ راشأ دقو « ىلاعتو هناحبس هللا نم ضيوفتلا وأ ماهنالا وأ ىحولا
 ال فيكف « تاهمألا مادقأ تحت ةنجلا نأب ريبعتلا حص اذإو . ىطعم هللاو مساق انأ امنإ

 دنع فورعمو دنحاو ىنعملاو . همدق تحت لب هم هرمأ تحت ةنجلا نأب ريبعتلا حصي
 نم وه ةنجلا ىلإ لوصولا نأ هنم دوصقملا ىزاحي ريبعت وهف ةفرعم ملعلا بالط ىندأ
 هتعاط ثيح نم ِهّإَع ىبنلل ةبسنلاب وهو « مألا اصوصخو امهتمدخو نيدلاولا رب قيرط
 . هتالاومو هتبحمو

 . اهمهأ ركذنس اهتحصل دهشت ةريثك لاثمأ ةيصوصخلا هذهلو

 : ةنجلا نمضي هلع ىبنلا

 اذهو , مهضعبل ةنجلا هّليرَع ىبنلا ةنامض ةنجلا ضرأ عاطقإ ىنعم ىف ىنأيو
 ةبقعلا رضح نمم تنك : لاق تماصلا نب ةدابع نسف « ةبقعلا ةعيب لهال لصح ام

 الو ىفزن الو قرسن الو ايش هللاب كرشن ال نأ ىلع هتيم هللا لوسر انعيابف هيفو لوألا
 : لاق ء فورعم ىف هيصعن الو انلجرأو انيديأ نيب هيرتفن مظع ناتببب ىتأن الو اندالوأ لتقن

 ءاش نإو بذع ءاش نإ هللا ىلإ كرمأف ائيش كلذ نم متيشغ نإو ةنجلا مكلف متيفو نإف
 ١76(. ص ؟ ج ةريسلا) راصنالا مالسإ ءدب باب ىف ريثك نبا هركذ .رفغ

 ةدابع لاق « ةنجلاب ةطورشم ةعيبلا كلت نأب يرصتلا حيحصلا ىف ءاجو
 : لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر اوعياب نيذلا ءابقنلا نم ىنإ : تماصلا نبا

 هللا مرح ىتلا سفنلا لسقن الو ىنزن الو قرسن الو اكيش هللاب كرشن ال نأ ىلع هانعياب
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 بقانم ) باتك ىف ىراخبلا هاور . 2 7كلذ ادلعف نإ ةنجلاب ببنن الو قحلاب الإ
 . ةنجلا هلف فو نمف : لاق هيي هنإ : ةياور ىفو . ( ةبقعلا ةعيب باب راصنألا

 . ١5١( ض ” ج) ةيادبلا ىف اذك

 ها ةنجلا : لاق ؟ انيفو نإ كلذب انلامف ! هللا لوسراي : اولاق مهنأ ةداتق نعو

 ١57( ص ا ج ةيادبلا)

 : لاق هلم ىبنلا نأ دوعسم نبا نعو
 .. «ئلعو ةنجلا هللا ىلع مكلف كلذ متملع اذإف»

 .(17 ص 5 ج) دئاوزلا عمجمو (775 ص١ ج لامعلا زنك) رظنأ ىناربطلا هاور

 : لاق ع هنأ ىراصنألا ورمع نب ةبتع نعو
 .. «ئلعو ةنجلا هللا ىلع مكلف كلذ متملع اذإف»

 . (57 ص ١ ج) لامعلا زنك رظنأ  ركاسع نباو ةبيش ىلأ نبا هاور
 : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نعو

 ءارو تيل نمف بهذا : هل لاقف , هيلعن هاطعا ِهُلِْيَع هللا لوسر نإ»

 .. «ةنجلاب هرشيف هللا الإ هلإ ال نأ دهشي طئاحلا اذه

 . ناميإلا باتك ىف ملسم هاور

 هلع هدي ةنجلا لوخدل كوكص
 : لاق  امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىورو

 اهيلع نوسلجي رون نم ربانم ءاسيبنألل عضوي : هََْع هللا لوسر لاق»
 ىبر ىدي نيب امئاق . هيلع دعقأ ال : لاق وأ . هيلع سلجأ ال ىربنم ىقبيو
 . ىتمأ ىتمأ ! براي : لوقأف . دعب ىتمأ ىقبتو ةنجلا ىلإ ىل ثعبي نأ ةفاخم

 براي : لوقأف ؟ كتمأب عنصأ نأ ديرت ام ! دمحم اي : لجو زع هللا لوقيف

 )١( مهاطعأف . مهل ةنجلا ةنامض هيلع اوطرتشا ىنعي . كلذ لعف ىلع ةنجلاب هانعياب ىأ .
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 مهنمو , هتمحرب ةنجلا لخدي نم مهنمف , نوبساحيف مهب ىعديف « مهباسح لجع
 دق لاجرب اكاكص ىطعأ ىتح عضشأ لازأ امف . ىتعافشب ةنجلا لخدي نم
 بضغل تكرتام ! دمحم اي : لوقيل رانلا نزاخ اكلم نإ ىتح رانلا ىلإ مهب ثعب

 . «ةمقن نم كتمأ ىف كبر

 سيلو : ىرذنملا لاق . ثعبلا ىف ىقبيبلاو طسوألاو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور

 . كورتم هتاور ىف

 : ةنجلا ىطعي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ؟ كعيابن مالعف انلقف : لاق هنإ هنع هللا ىضر رباج نع ةياور ىف ءاج

 : لاقف

 ىلعو رسعلا ىف ةقفنلا ىلعو لسكلاو طاشنلا ىف ةعاطلاو عمسلا ىلع»

 . ثيدحلا .. «ةنجلا مكلو ركنملا نع ىبنلاو فورعملاب رمألا
 اذخا سابعلا ناك : لاق رباج نع رخا هجو نم دمحأالو : رجح نبا ظفاحلا لاق

 : يع هللا لوسر لاق انغرف املف هُيْيَع هللا لوسر ديب
 دمحأ هاور , 1١7( ض ا/ ج قزابلا حتف) ها .. «تيطعاو تذخا»

 . ةنجلا تيطعأو ةعيبلا تذخأ ىأ [48 ص 5 ج دئاوزلا عمجم]

 : رباج لاق كلذ نم غلبأ وه امب يرصتلا ىرخأ ةياور ىف ءاج دقو : تلق

 « ةنجلا مكلو : لاق نأ ىلإ ةعاطلاو عمسلا ىلع ىنوعيابت : مل لاق ِهْيَع ىبنلا نإ
 انيلع ذخاف هانعيابف ادبأ اهبلسن الو ادبأ ةعيبلا هذه عدن ال هللاو : اولاقف : لاق

 هاور « هنم افرط نئسلا باحصأ ىور ىمئيملا لاق . ةنجلا كلذ ىلع انيطعيو طرشو
 . (45 ص ١ ج دئاوزلا عمجم) . ها حيحصلا لاجر دمحأ لاجرو « رازبلاو دمحأ

 : اهيرتشي ناثعو ةنجلا عببي ِهْيَع ىبنلا

 هللا ىلص ىبنلا نم ةنجلا ناثع ىرتشا : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع

 هاور . ةرسعلا شيج زهج ثيحو ةنوعم رثب رفح ثيح قحلا عيب نيترم ملسو هيلع
 . هححصو ٠١7( ص “ ج) هكردتسم ىف محلا
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 فرصتي الو دحأ اهكلمي ال ىلاعتو هناحبس هلل ةنجلا نأ ىردي لقاع لكو

 ىلع نمي هللا نكلو لوسر الو ىبن الو كلم ال هتجردو هتميق تناك امهم دحأ اهيف

 مهماقم ولعو هدنع مهتماركل كلذو مهريغ نع مهزيمت ىتلا حنملا نم مهيطعيو هلسر
 ميركتلا ةهج ىلع تافرصتلا كلت مهيلإ فاضتو اياطعلا كلت مهيلإ بسنتف « هيدل
 هلع ىبنلا صئاصخ ىف ريبعتلا ءاج قلطنملا اذه نمو « ميدقتلاو مارتحالاو مظعتلاو
 ةنجلا نأ عم ةنجلاب رشبي وأ ةنجلا عيبي وأ ةنجلا نمضي وأ .ةنجلا ضرأ عطقي هنأ نم
 ةفرعم ىندأ هدنع سيل لهاج الإ باري الو كلذ ىف كشي ال ىلاعتو هناحبس هلل
 . ملعلا لئاسم طسبأب

 . هعابتا انقزراو اقح قحلا انراو انبولق عماسم حتفاو انرئاصب رون مهللا

 : ةلضفملا دلوملا ةليلب دوصقملا وهام

 نم لضفأ ىوبنلا دلوملا ةليل نأ ةيوبنلا صئاصخلا ىف ءاملعلا ضعب ركذ
 انه هركذن نأ بحن ىذلاو « نيتليللا نيب عوضوملا اذه ىف ةنراقم دقعو ردقلا ةليل

 دق ىهو ةقيقح ىوبنلا داليملا اهيف عقو ىتلا ةليللا ىه ةليللا هذهب دوصقملا نأ وه

 كش الب ردقلا ةليل رهظت وأ فرعت نأ لبق تناك ىهو نينسلا تائم ذنم تضم

 داليملا ةليل رئاظن ىه ىتلاو , ماع لك ةرركتملا دلوملا ةليل كلذب دوصقملا سيلو
 ىلع بترتي الو ةدئاف ريبككب سيل ةلأسملا هذه ىف ثحبلا نأ قحلاو , ىقيقحلا

 دقو « ةديقعلا لوصأ نم ائيش كلذ ضراعي الو رطخ وأ ررض هب رارقإلا وأ هراكنإ
 مامأ ائيش ىواست ال ىهو ةصاخ لئاسر اهيف اوفلأو ةريقح لئاسم ىف ءاملعلا ثحب

 « ىقيقحلا دلوملا ةليل نيب ىه ةلضافملا هذه نأ دقتعن اننأ لصاحلاو « ةلأسملا هذه

 ثحب اهيف ىرج ىنتلاو ىوجنلا دلوملا اهيف عقو ىتتلا ةليللا نأو ء ردقلا ةليل نيبو
 © ىهف ردقلا ةليل امأ « مويلا اهل دوجو الو تبتناو تضم دق ةنراقملاو ةلضافملا

 هانلزنأ انإإ» : ىلاعت هلوقل ىلايللا لضفأ ىهف كلذلو ماع لك ىف ةرركتمو ةدوجوم
 . «رهش فلأ نم ريخ ردقلا ةليل ردقلا ةليل ام كاردأ امو ردقلا ةليل ىف

 ءافلسلا رابك هيف ملكتو ملعلا ةملأ نيب ىرج اهلاثمأو ةلأسملا هذه ىف ثحبلاو

 ءارسإلا ةليلو ردقلا ةليل نيب ةنراقملا ةلأسم نع ملكتي ةيميت نبا مامإلا خيشلا اذهف
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 نم هلبق دحأ اهنع ملكت وأ اهيف ثحب هنأ تبثي مل هنأ عم ناقتإو ةقدب اهيف ثحبيو

 هللا ىلص لوسرلا نع الضف ةباحصلا نع الضف ىلوألا نورقلا لهأو فلسلا ةمئأ
 . ملسو هيلع

 : عوضوملا ىف ةيميت نبا ىوتف

 : لاق لجر نع هللا همحر مالسإلا خيش لكس : مقلا نبا خيشلا ماخإلا لاق

 اميِيأف « لضفأ ردقلا ةليل لب : رحخآ لاقو « ردقلا ةليل نم لضفأ ءارسالا ةليل

 ردقلا ةليل نم لضفأ ءارسإلا ةليل نأب لئاقلا امأ « هلل دمحلا باجأف ؟ بيصم

 ماع لك نم اهرئاظنو هيَ ىبنلاب اهيف ىرسأ ىلا ةليللا نوكت نأ هب دارأ نإف
 هنم لضفأ اهيف ءاعدلاو اهمايق نوكي ثيحب ردقلا ةليل نم هع دمحم ةمأل لضفأ

 نم دارظإلاب داسفلا مولعم وهو نيملسملا نم دحأ هلقي مل لطاب اذهف ردقلا ةليل ىف

 ام اهيف هل لصحو ميل ىبنلاب اهيف ىرسأ ىتلا ةنيعملا ةليللا دارأ نإو « مالسإلا نيد
 .حيحص اذهف ةدابع الو مايقب اهصيصخت عرشي نأ ريغ نم اهيغ ىف هل لصحي مل

 . (معقلا نبال داعملا داز ةمدقم رظنا)
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 ىورطتال

 ىسيع ىراصنلا ترطا 5 ىنورطت ال : هُم هلوق نم سانلا ضعب مهف
 ىدؤملا مومذملا ولغلاو ءارظإلا نم كلذ رابتعاو هُكَيَع هحدم نع ىبنلا . ميرم نبا
 هيلع ىنثأو رشبلا ةماع نم هويغ نع هعفرو هَُع هحدم نم لك نأو كرشلا ىلإ
 . نيلسرمللا ديس ةنس فلاخو نيدلا ىف عدتبا دقف هريغ نع هزيمي امب هفصوو

 نأ ىبن ِهُْيَع ىبنلا نأ كلذو هبحاص رظن رصق ىلع لديو ءىس مهف اذهو
 . هللا نبا : اولاق ذإ ميرم نبا ىراصنلا ترطأ 5 ىرطي

 . مهلثم راص دقف مهبن ىراصنلا هب فصو امب هفصوو هثَع هارطأ نم نأ كلذ ىنعمو

 هللادبع هنأ ادقتعم ةيرشبلا ةقيقح نع هجرخي ال امب هفصوو هحدم نم امأ

 . اديحوت سانلا لمكأ نم كش الو هنإف ىراصنلا دقتعم نع ادعتبم هلوسرو
 مكتحاو هيف احدم تكش امب مكحاو مهيبن ىف ىراصنلا هتعدا ام عد

 مفي قطان هنع برعيف دح هل سيل هللا لوسر لضف نإف

 مهلك هللا قلخ ريخ هنأب 2رشب هنأ هيف ملعلا غلبمف
 : لاقف هَ ىفطصملا هيبن حدم هسفنب ىلاعتو هناحبس هللا ىلوت دقل

 : لاقف « باوجلاو باطخلا ىف هعم بدألاب رمأو « مظع قلخ ىلعل كنإو
 م هلماعن نأ انابنو « «ىبنلا توص قوف مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ نيذلا اييأ ايف
 : لاقف ء اضعب انضعب ىداني اك هيدانن نأ وأ , اضعب انضعب لماعي

 .. «اضعب مكضعب ءاعدك مكنيي لوسرلا ءاعد اولعجت ال»

 نيذلا نإ : لاقف بولسألاو ةلماعملا ىف ريغ نيبو هنيب نووسي نيذلا مذو

 . «نولقعي ال مهرثكأ تارجحلا ءارو .نم كنوداني

 تباث نب ناسح اذهف « ْإَع ىبنلا نوحدتمب ماركلا ةباحصلا ناك دقو
 : لوقي
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 متاخ ةوبنلل هيلع ٌرغأ

 يل همسا نم هل قشو هس للجيل . ََش
 ةرتفو سأي دعب اناتأ ىبن

 اييداهو ارينتسم اجارس ىسمأف

 ةنج رشيو ارا انرذنأف

 : اضيأ لوقيو

 ذنتال ةمصع تو لمتعم نكر اي

 هقلخل هللالا هرسيخت نم اي

 مدا ةيصع ريخو ىببنلا تنأ

 امهالك ل يئربجو كعم لاكيم

 دهشيو حولي دوهشم هللا نم
 دهشأ نذوملا سمخلا ىف لاق اذإ

 دمحم اذهو دومحم شرعلا وذف

 دبعت ضرألا ىف ناوألاو لسرلا نم
 دسبهملا ليقصلا حال م" حولي

 دمحخن هللفق مالسإلا انملعو

 رويحب راجو عصجتنم ذالمو

 رهاطلا ىكزلا قلخلاب هابحف

 رسخاز رحب ضيسفك دوجي نم اي

 : 2ع هللا لوسر فرت بلطملا دبع تنب ةيفص هذهو

 انئءاجر تنك هللا لوسراي الأ

 املعمو ايداه اميحر تنكو

 اقداص ةلاسرلا تغلبو تقدص

 ىتلاخو ىمأ هللا لوسرل ىّدف
 هدقفل ىبنلا ىكبأ ام كرمعل

 دمحم ركذل ىبلق ىلع نأك
 انيبن ىقبأ سانلا بر نأ ولف

 ةيحت مالسسلا هللا نم كيلع

 دمحم بر هللا لص مطافأ

 اييفاج كت ملو ارب انب تنكر
 ايكاب ناك نم مويلا كيبلع كبيل

 ايفاص جلبأ دوعلا بيلص تمر

 ايلامو ىسفنو ىلاباو ىمعو
 ايتآ جرسهملا نم ىشخأ امل نكلو
 ايواطم ىبتنلا دعب تفخ امو

 انيضام ناك هرمأ نكلو اندعس

 ايضار ندعلا نم تانج تلخداو

 ايهواث ةييطب ىسمأ ثدجج ىلع

 : اهعلطم ىتلا ةفورعملا هتديصقب هع ىبنلا حدمب ريهز نب بعك اذهو

 : لاق

 لوب بكم دفي ملاهرزثإ متم
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 لومأم هللا لوسر دنع وفعلو ىندمعوأ هللا لوسر نأ تعبنأ

 ' لولسم هللا فويس نم دنهم هب ءاضتسي رونل لوسرلا نإ
 اولوز اوملسأ الة كم نطبب 2مهلئاق لاق شيرق نم ةبصع ىف
 لييبانتلا وسلا دوع اذإ برض مهمصعي رهزلا لامجلا ىشم نوشمي

 : هلوق ىلإ لصو امل هنأ ىرابنألا نبا ركب ىلأ ةياور ىو
 لولسم هللا فويس نم دنهم :: هب ءاضتسي رونل لوسرلا نإ

 اهيف هل لذب ةيواعم نأو « هيلع تناك ةدرب هيلإ  مالسلاو ةالصلا هيلع  ىمر

 بعك تام املف « ادحأ هلْ هللا لوسرب رْثأل تنك ام : لاقف .« فالآ ةرشع

 . مهنم اهذخأف افلأ نيرشعب هتيرو ىلإ ةيواعم ثعب
 : لاق هسفنب هسفن حدم ُهَلِكَع وه اهو

 . نيملا باحصأ ريخ انأ

 . نيقباسلا ريخ انأ

 . رخف الو هللا ىلع مهمركأو مدا دلو ىقتأ انأ

 (لئالدلا ىف ىقبمبلاو ىناربطلا اهاور)
 . رخف الو نيرخآلاو نيلوألا مركأ انأ : لاقو

 (ىمرادلاو ىذمرتلا هاور)
 . «طق حافس ىلع ىاوبأ قتلي مل» : لاقو

 (هدنسم ىف ىندعلا رمع نبا هاور)

 الجر رأ ملف اهبراغمو ضرألا قراشم تبلق» : مالسلا هيلع ليبج لوقيو
 . «مشاه ىنب نم لضفأ بأ ىنب رأ مو دمحم نم لضفأ

 (اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىناربطلاو ميعنوبأو ىقبمبلا هاور)
 : هنع هللا ىضر سنأ نعو

 هل لاقف . هيلع بعصتساف هب ىرسأ ةليل قاربلاب ىنأ ُهَنَْع ىبلا نأ»
 ..«اقرع ضفراف هنم هللا ىلع مركأ دحأ كبكر امف ؟ اذه لعفت دمحمب : ليربج

 (ناخيشلا هاور)
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 : لاق ديعس ىلأ ثيدح ىفو
 ىدسو , رخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديم انأ : هلع هللا لوسر لاق»

 . ىناول تحت الإ هاوس نمف مدآ  ذئموي ىبن نم امو . رخف الو دمحلا ءاول

 .. «رخف الو ضْألا هنع قشنت نم لوأ انأو

 (حيحص نسح : لاقو ىذمرتلا هاور)
 : لاق سنأ نعو
 مهدئاق انأو , اونعب اذإ اجورخ سانلا لوأ انأ» : ِهرَع هللا لوسر لاق

 مهرشبم انأو , اوسبح اذإ مهعيفش انأو , اوعصنا اذإ مهبيطخ انأو . اودفو اذإ

 .. «ذثموي دمحلا ءاولو ىديب ذئموي حيتافملاو ةماركلا , اوسثي اذإ

 نودكم ضييب مهنأك مداخ فلأ يلع فوطي ىبر ىلع مدآ دلو مركأ انأو»

 .. «روغنم ؤلؤل وأ
 (ىمرادلاو ىذمرتلا هاور)

 : لاق هلع ىبنلا نع ةريره ىنأ نعو

 ىلع موقأ مث ةدجلا لذح نم ةلح ىسكأف ضألا هنع قشنت نم لوأ انأ
 .. «ىريغ ماقملا كلذ موقي قئالخلا نم دحأ سيل شرعلا نيمي

 (حيحص نسح : لاقو ىذمرتلا هاور)

 اي 3#
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 . نكلو رشب ءايبنألا

 نم مهويغ نوواسي مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نأ سانلا ضعب نظي

 ةلدألا هدرت حضاف لهجو حضاو أطخ اذهو « مهضارعأو مهاوحأ لك ىف رشبلا

 . ةنسلاو باتكلا نم ةحيحصلا

 ىه ىتلا لصألا ةقيقح ىف مدا ىنب عيمج عم نوكرتشي اوناك نإو مهو
 ىف مهنع نوفلتخي مهأ الإ 4مكلثم رشب انأ امنإ لقإ» : هركذ لج هلوق نم ةيرشبلا

 مهئافطصا ةرمث رهظت فيكو ؟ مهتيزم ىه امف الإو ضراوعلاو تافصلا نم ريثك

 . مهاوس نم ىلع مهئابتجا»و مهريغ ىلع

 . ةنسلاو باتكلا صنب مهلا تتبث ىتلا خزربلا

 : رشبلا ةداس ءايبنألا

 مهاطعأو ةوبنلاب هللا مهفّرش هللا دابع نم ةراتخلا ةرفصلا مه ءايبنألا

 نيبو هنيب ءاطسو اونوكيل مهافطصاو ىأرلا دادسو لقعلا ةوق مهقزرو ةمكحلا
 هيف ام ىلإ مهنودشريو هباقعو هبضغ مهنورذحيو لجو زع هللا رماوأ مهنوغلبي هقلخ
 نكمتيل رشبلا نم اونوكي نأ هللا ةمكح تضتقا دقو « ةرخآلاو ايندلا ىف مهتداعس

 ةيرشبلاو « مهقالخأو مهكولس ىف مهل عابتالاو مهنع ذحألاو مهب عاتجالا نم سانلا
 مهقحلي ال امب مهنع نوزيمتم مهنكل رشبلا سنج نم رشب مهف مهزاجعإ نيع ىه
 ةرظن ىه اهريغ نود مهيف ةدرجملا ةيداعلا ةيرشبلا ةظحالم تناك انه نمو « دحأ هب

 . ةيكرش ةيلهاج

 لاقف# : لاق ذإ مهنع هللا هاكح اميف هقح ىف حون موق لوق كلذ نمف

 كلذ نمو ءا”ا/ : دوه ةروس © انلثم ارشب ب الإ كارن ام هموق نم اورفك نيذلا الملا

 نسؤنأ اولاقفط : لاق ذإ مهنع هللا هاكح اميف امهقح ىف ىسيعو ىسوم موق لوق
 . 40 : نونمؤملا «نودباع انل امهموقو انلثم نيرشبل

 الإ تنأ ام : هلوقب هنع هللا هاكح اميف هل دوم باحصأ لوق كلذ نمو
 . ١84 : ءارعشلا «نيقداصلا نم تنك نإ ةيآب“ تأف انلثم رشب
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 : هلوقب مهنع هللا هاكح اميف بيعش مهينل ةكيألا باحصأ لوق كلذ نمو

 «نيبذاكلا نمل كنظن نإو انلثم رشب الإ تنأ امو نيرحسملا نم تنأ امنإ اولاق»

 . ١85 : .ءارعشلا

 هوأر دقو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس قح ىف نيكرشملا لوق كلذ نمو
 لكأي لوسرلا اذههلام اولاقو : هلوقب مهنع هللا هاكح اميف ةدرجما ةيرشبلا نيعب

 . «قاوسألا ىف ىشدو ماعطل
 : ءايبنألا تافص

 نوحصيو نوبرشيو نولكأي رشبلا نم اوناك نإو مهيلع هللا تاولص ءايبنألاو

 رشبلا ىلع رمت ىتلا ضراوعلا مهيرتعتو قاوسالا ف نوشميو ءاسنلا نوحكنيو نوضرميو
 ةميظع فاصوأب نوفصتيو صئاصخب نوزاتمي مهنأ الإ تومو ةخرذيشو فعض نم
 تافصلا هذهو تايرورضلا مهأ نمو مزاوللا مزلأ نم مهل ةبسنلاب ىه ةليلج

 : ىلب اهيف اهصخلن

 . قدصلا - ١

 . غيلبتلا - ؟

 . ةنامألا ©

 . ةناطفلا

 . ةرفنملا بويعلا نم ةمالسلا  ه

 .٠ ةمصعلا - 5

 ديحوتلا بتك اهب تلفكت دقف تافصلا هذه ليصفت لحم اذه سيلو

 نع ملسو هيلع هللا ىلص ءايبنألا ديس اهب زيمتي ىتلا تافصلا ضعب انه ركذنسو
 . رشبلا ةماع

 : همامأ نم ىري 5 هفلخ نم ىري

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةربره ىنأ نع ناخيشلا جرخأ
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 ىلإ مدوجس الو مكعوكر ىلع ىفخي ام هللاوف ؟ انهاه ىتلبق نورت له»
 .. «ىرهظ ءارو نم مذ

 : لاق هع هللا لوسر نأ سنأ نع ملسم جرخأو

 نم مارأ ىلإف دوجسلاب الو عوكرلاب ىنوقبست الف مكمامإ ىلإ سانلا اهيأد
 .. ؛ىفلخ نمو ىمامأ

 ىلص ىبنلا نأ ةريره ىلأ نع ميعن وبأو مآحلاو هعماج ىف قازرلا دبع جرخأو
 : لاق ملسو هيلع هللا

 .. «ىدي نيبام ىلإ رظنأ أك ارو ام ىلإ رظنأل ىلإ»

 : هتكَيَع هللا لوسر لاق : لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع مبعن وبأ جرخأو

 .. «ىرهظ ءارو نم مآرأ ىفإ»

 : عمسن ال ام عمسيو ىرن ال ام ىري

 : هلقَع هللا لوسر لاق : لاق رذ ىنأ نع

 نأ اف قحو ءامسلا تطأ . نوعمست ال ام عمسأو نورت ال ام ىرأ ىفإو

 هتببج عضاو كلمو الإ عباصأ ةعبرأ عضوم ابيف ام هديب ىسفن ىذلاو , طتت

 امو . اريثك متيكبلو اليلق ممكحضل ملعأ ام نوملعت ول هللاو , هلل دجاس

 . «هللا ىلإ نورأجت تادعصلا ىلإ مجرخلو . تاشرفلا ىلع ءاسنلاب متذذلت

 . هجام نباو ىذمرتلاو دمحأ هاور . دضعت ةرجش تنك ىنتيلاي : رذ وبأ لاق

 : ملسو هيلع هللا ىلع فيشلا هظبإ

 ىف هيدي عفري هيَ هللا لوسر تيأر» : لاق سنأ نع ناخيشلا جرصخأ

 . «هيطبإ ضايب ىري ىتح ءاعدلا

 ضايب ىري دجس اذإ هك ىبنلا ناك» : لاق رباج نع دعس نبا جرخأو

 . ةباحصلا نم ةعامج نع ثيداحأ ةدع ىف لفي هيطبإ ضايب ركذ درو دقو . (هيطبإ
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 ريغتم سانلا عيمج نم طبإلا نأ ِهَُع هصئاصخ نم : ىربطلا بحملا لاق

 . هيف رعش ال هنأو دازو كلذ لثم ىبطرقلا ركذو . هريغ نوللا

 : بؤاثتلا نم ملسو هيلع هللا لص هظفح

 ديزي نع دعس نباو فنصملا ىف ةبيش ىلأ نباو خيراتلا ف ىراخبلا جرخأ

 . [طق ِهُتْوَع ىبنلا بءاثت ام] : لاق مصألا نبا

 : لاق ناورم نب كلملا دبع نب ةملسم نع ةبيش ىلأ نبا جرمخأو

 . [عطق ىبن بءاثت ام]

 : ملسو هيلع هللا ىلص فيرشلا هقرع

 اندنع 0'2لاقف ِهََِع هللا لوسر انيلع لخد] : لاق سنأ نع ملسم جرخأ
 : لاقف هلت ىبنلا ظقيتساف قرعلا تلست تلعجف ةروراقب ىمأ تءاجو قرعف
 . [بيطلا بيطأ وهو انبيطل هلعجن قرع : تلاق ؟ نيعنصت ىذلا اذه ام ! ميلس مأ اي

 )2( 5 «# شما ب 7 ّ - .

 ليقيف مملس مأ ىأي ناك مَع ىبلا نأ] سنأ نع رخخآ هجو نم جرخأو
 ىف هلعجتف .هقرع عمجت تناكف قرعلا ريثك ناكو هيلع ليقيف اعطن هل طسبتف اهدنع

 . [ىبيط هب فودأ كقرع : تلاق ؟ [اذهام ! مملس مأ اي] : لاقف « ريراوقلاو بيطلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوط

 مل] : تلاق ةشئاع نع ركاسع نباو ىقييبلاو هخيرات ىف ةمشيخ نبا جرخأ
 ةعبرلا ىلإ بسني ناكو « ددرتملا ريصقلاب الو نئابلا ليوطلاب ِهَع هللا لوسر نكي
 الإ لوطلا ىلإ بسني سانلا نم دحأ هيشامي لاح ىلع نكي ملو ء هدحو ىشم اذإ

 بسن هاقراف اذإف ء امهوطيف ناليوطلا نالجرلا هفنتكا امبرلو هع هللا لوسر هلاط

 ناك هنأ  دازو كلذ صئاصخلا ىف عبس نبا ركذو  ةعبرلا ىلإ هع هللا لوسر
 . [نيسلاجلا عيمج نم ىلعأ هفتك نوكي سلج اذإ

 )١( ةلولبقلا نم .
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 : ملصو هيلع هللا ىلص هلظ

 ىف لظ هل نكي مل هُم هللا لوسر نأ ناوكذ نع ىذمرتلا مكحلا جرخأ
 « ضرالا ىلع عقي ال ناك لظلا نأ هصئاصخ نم : عبس نبا لاق « رمق الل سمش
 :مهضعب لاق « لظ هل رظني ال رمقلا وأ سمشلا ىف ىشم اذإ ارون ناك هنأو

 : هئاعد ىف هع هلوق ثيدح هل دهشيو

 . «ارون ىنلعجاو»

 لع هصئاصخ نم نأ : هدلوم ىف ٌيفزعلاو ءافشلا ف ضايع ىضاقلا ركذو
 عقي مل هذأ : ظفلب صئاصخلا ىف عبس نبا هركذو « بابذلا هيلع لزني ال ناك هنأ

 . هيذّوي نكي مل لمقلا نأ هصئاصخ نم نأ دازو . طق بابذ هبايث ىلع

 : ملسو هيلع هللا ىلص همد

 هنأ ريبزلا نب هللادبع نع ىقيببلاو مآحلاو ىناربطلاو ىلعي وبأو رازبلا جرخأ
 مدلا اذهب بهذإ ! هللادبع اي : لاق , غرف املف مجنحي وهو ِهُيَع ىبنا أ
 : لاق ؟ تعنصام ! هللادبعاي : لاق عجر املف « هيرشف دحأ كارال ثيح هقرأف

 + ىلا رق نأ نري اواكف « سانا نم كل ليو كلم سان ليز لاق « معن

 ٠ [مدلا كلذ نم
 : ملسو هيلع هللا ىلص همون

 ؟ رتوت نأ لبق مانتأ ! هللا لوسراي : تلاق ةشئاع نع ناخيشلا جرخأ

 : لاق

 . «ىبلق ماني الو نامانت ئنيع نإ ! ةشئاع اي»

 : يَ هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع ناخيشلا جرخأو

 . ؛ىبلق ماني الو ىنيع مانت»

 : هع لاقو
 .. ؛مهولق مانت الو مبنيعأ مانت ءايينألا»
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 : ملسو هيلع هللا ىلص هعامجج

 رودي هع ىبنلا ناك] : لاق سنأ نع ةدادق قهرط نم ىراخبلا جرصخأ
 : سنأل تلق « ةرشع ىدحإ نهو راهنلاو ليللا نم ةدحاولا ةعاسلا ىف هئاسن ىلع

 . [نيثالث ةوق 3 ىطعأ هنأ ثدحتن انك : لاق ؟ هقيطي ناك وأ

 : مالعحالا نم هلع هظفح

 ىف ىرونيدلاو سابع نباو سنأ نع ةمركع قيرط نم ىناربطلا جرسخأ
 : لاق سابع نبا نع دهاجم قيرط نم [ةسلاجما]

 . «ناطيشلا نم مالتحالا امنإو طق ىبن ملتحا امد

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوب

 ميعن وبأو ىنطقرادلاو مآحلاو ىلعي وبأو هدنسم ىف نايفس نب نسحلا جرخأ
 لابف « تيبلا بناج ىف ةراخف ىلإ ليللا نم هَ ىبنلا ماق : تلاق نميأ مأ نع

 كحضف هتبخأ حبصأ املف اهيف ام تبرشف ةناشطع انأو ليللا نم تمقف « اهيف
 ْ : لاقو

 . «ادبأ اذه كموي دعب كنطب ىكتشت نل كنإ»

 لوبي ناك هلي ىبنلا نأ تربخأ : لاق يرج نبا نع قازرلادبع جرخأو

 « ءىش هيف سيل حدقلا اذإف ءاجف « هريرس تحت عضوي مث ناديع نم حدق ىف

 :ةشبحلا ضرأ نم اهعم تءاج ةبيبح مأ مدخت تناك ةكرب : اهل لاقي ةأرمال لاقف
 « فسوي مأ اي ةحص : لاق « هتبرش : تلاق ؟ حدقلا ىف ناك ىذلا لوبلا نيأ

 . هيف تتام ىذلا اهضرم ناك ىتح .طق تضرم امف ء فسوي مأ ىنكت تناكو

 ةكرب ريغ فسوي مأ ةكربو « نميأ مأ ةيضق ريغ ىرخأ ةيضق هذه : ةيحد نبا لاق
 () م« م
 . نمي مأ

 )١( كربتلا موهفم ىف عئاقولا هذهل ليصفت ديزم أيس .
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 : ةديفم ةصالخ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهب زيمت ىتلا صئاصخلا نم ةلمج مهضعب مظن دقو
 : لاقف ةيداعلا ةيرشبلا تافصلا ةهج نم ونغ نع

 لالقظ هلامو طق ملتحي مل) لاصمخ ةرشعب انيبن صخ

 عنقتمم هنع بابذلا كلذك علتبت هنم جرخي ام ضْألاو

 مامأ ىري مك ىري هفلخ نم ماني ال بلقو هانيع مانت

 ةسعبات اهيلإ انوتخم دلو 2ةعباسلا ىهو طق بءاشتي م
 برسهت ال ةعرس هيلإ أت 20بكري نيح' باودلا هفرعت

 اسمو اخبص هللا هيلع ىلص اسلجلا سولج هسولج ولعي

 صئاصخلا ضعب يناثلا بابلا نم (ةيوبن ثحابم) يف انركذ دقو
 ام اهنم , ادج ةريثك صئاصخلا هذه نأ وهو . كلذ ىف هارن ام ةصالخو ةيوبنلا

 ىري ذإ غاملعلا نيب هيف فلتخم وه ام اهنمو , حصي مل ام اهنمو . هدنس حص

 . ةيفالخ لئاسم ىهف . كلذ فالخ نورخآلا ىزيو « حيحص هنأ مهضعب

 ةحصلاو . أطخلاو باوصلا نيب ميدق نم ءاملعلا نيب رئاد اهيف مالكلاو

 وهام اهنم يتلا صئاصخلا هذه نم ةلمج انلقن دقو ."ناميإلاو رفكلا نبي ال « نالطبلاو

 . كلذ ريغ اهنمو « لوبقملا اهنمو ٠ حيحصب سيل وه ام اهنمو , حيحص
 ىف ثيدحلا ةمئأ ضعب است نم هانركذ ام ىلع دهاوش نوكتل اهانلقن

 مدعو اهتحص لوح مالكلا كلذ نم دوصقملا سيلو « دقن وأ قيقحت نود كلذ لقن

 . رّيدتف . اهتوبث مدعو اهتوبل وأ . اهتحص
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 كرسبتلا ممهفم
 هنيب لاو هراثاو ِهُْهَع ىبنلاب كيبتلا ةقيقح مهف ىف سانلا نم ريثك ءىطخي

 كلسملا كلذ كلسي نم لك نوفصيف « مهنع هللا ىضر ءايلوألاو ءاملعلا نم هئاروو

 نع رصقيو مهرظن هنع قيضي ديدج لك ىف مهتداع ىه ا" لالضلاو كرشلاب
 . مهريكفت هكاردإ

 نأ ىغبني هتيعورشمب لب ٠ كلذ زاوجب ةقطانلا دهاوشلاو ةلدألا نيبن نأ لبقو
 ءاوس هب كّربتملا كلذب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ السوت الإ وه سيل كربتلا نأ ملعن
 . اصخش وأ اناكم وأ ارثأ ناكأ

 اهزجع داقتعا عم ىلاعتو هناحبس هللا نم اهبرقو اهلضف داقتعالف نايعألا امأ
 . هللا نذإب الإ رش عفذ وأ ريخ بلج نع

 ةمركمو اهفرشب ةفرشم ىهف نايعألا كلت ىلإ ةبوسنم اهنألف راثآلا امأو
 . اهلجأل ةبوبحمو ةمظعمو

 اهيف لحي امل امنإو ةنكمأ ىه ثيح نم اهتاذل اهل لضف الف ةنكمألا امأو

 هللا دابع هب موقي امم تادابعلا عاونأ عيمجو مايصلاو ةالصلاك ربو ريخ نم عقيو
 ىه هذهو ةنيكسلا اهاشغتو ةكئالملا اهمضحتو تامحرلا ايف لزنتت ذإ « نوحلاصلا

 . كلذل دوصقملا نكامألا ىف هللا نم بلطت ىتلا ةكربلا

 هئاعدو ىلاعت هللا ىلإ هجوتلاب اهنكامأ ىف اه ضرعتلاب بلطت ةكربلا هذهو
 كرمت ةمرك تابسانمو ةميظع ثداوح نم نكامألا كلت ىف عقو ام ركذتو هرافغتساو
 كيلإو « حالصلاو حالفلا لهأ اهلهأب هبشتلل طاشنلاو ةمهلا اهيف ثعبتو سوفنلا
 . ةكربلا عوضوم ىف ةصاخلا انتلاسر نم ةسبتقملا صوصنلا هذه

 : هقرعو هقاصبو معوضو لضفو هرعشب كربتلا
 هل ةوسنلق دقف ديلولا نب دلاخ نأ مكحلا نب هللا دبع نب رفعج نع ١

 اذإف . اهردجوف اهوبلطأ : لاقف  اهودجي ملف , اهوبلطأ : لاقف « كومريلا موي

 2 هللا لوسر رمتعا:دلاحخخ لاقف . ةديدجمي تسيل ىأ  ةقلخ ةوسنلق ىه

 ..الهك



 هذه ىف اهتلعجف هتيصان ىلإ مهتقبسف  هرعش بناوج سانلا ردتباف هسأر قلحف
 . رصنلا تقزر الإ ىعم ىهو الاتق دهشأ ملف . ةوسنلقلا

 لاجر امهلاجرو « هوحنب ىلعي وبأو ىناربطلا هاور : ىمثيملا ظفاحلا لاق
 ال مأ دلاخ نم عم ىردأ الف . ةباحصلا نم ةعامج نم عمس رفعجو « حيحصلا

 لوقي هيفو « 4١( ص 4 ج) ةيلاعلا بلاطملا ف رجح نبا هركذو ء (45/9)
 . (ىل حتف الإ ةهج ىف تهجو امف) : دلاخ

 نع هيبأ نع ىجرزخلا ىدعاسلا ديسأ ىلأ نب ةزمح نب كلام نعو ١

 هلع ىبنلا اهيف قصب دق « ةعاضب ركب : اهل لاقي ةنيدملاب ركب هلو ديسأ ىلأ هدج

 . تاقث هلاجرو ىناربطلا هاور . اهب نميتيو اهبرشي وهف

 ْ : هلََع ىبنلا عم ةباحصلا لاح دوعسم نب ةورع فصو

 ىبنلا باحصأ قمري لعج ةورع نإ مث : هدنسب ىراخبلا مامإلا لاق .*

 لجر فك ىف تعقو الإ ةماخن ِهييَع هللا لوسر مخنت ام هللاوف : لاق هنيعب هلع

 نولتتقي اوداك ًاضوت اذإو « هرمأ اوردتبا مهرمأ اذإو هدلجو ههجو اهب كلدف مهنم

 اميظعت رظنلا هيلإ نودحي امو « هدنع مهتاوصأ اوضفخ اوملكت اذإو « هئوضو ىلع
 تدفوو كولملا ىلع تدفو دقل هللاو موق ىأ : لاقف « هباحصأ ىلإ ةورع عجرف « هل

 ام هباحصأ همظعي طق اكلم ''”تيأر نإ هللاو « ىشاجنلاو ىرسكو رصيق ىلع
 لجر فك ىف تعقو الإ ةماخن مخنتي نإ هللاو « ادمحم ِهُتيَع دمحم باحصأ مظعي

 نولتتقي اوداك ًاضوت اذإو . هرمأ اوردتبا مهرمأ اذإو « هدلجو ههجو اهب كلدف مهنم

 . هل اميظعت رظنلا هيلإ نودحي امو « هدنع مهتاوصأ اوضفخ اوملكت اذإو « هئوضو ىلع
 .(7* ٠١ ص هج يرابلاحتف).داهجلا ىف طورشلا باب طورشلا باتك ىف ىراخبلا هاور

 : ةصقلا هذه ىلع رجح نبا ظفاحلا قيلعت

 ةرهاطلا نيحلاصلا تالضفب كربتلا» لصفنملا رعشلاو ةماخنلا ةراهط هيفو

 . تيأر ام ىأ 23(
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 ام ىلع درلا ىلإ مهنم ةراشإ كلذ ىف اوغلابو ةورع ةرضحب كلذ اولعف ةباحصلا لعلو
 همظعيو ةبحلا هذه همامإ بحي نم : لاحلا ناسلب اولاق مهنأكو « مهرارف نم هيشحخ
 هب اطابتغا دشأ مه لب ؟ هودعل هملسيو هنع رفي هنأ هب نظي فيك ميظعتلا اذه

 هنم دافتسيف « محرلا درجمب اضعب اهضعب ىعاري ىتلا لئابقلا نم هرصنبو هنيدبو

 . غئاس قيرط لكب دوصقملا ىلإ لصوتلا زاوج
 54١( ص © ج ىرابلا حتف ىف اذك)

 : هلوضو ةيقب ىلع ةظفاحملا ىلإ دشري هع ىبنلا

 هانعيابف ِهَُْع هللا لوسر ىلإ اذفو انجرخ : لاق يلع نب قلط نع - ؛
 ءامب اعدف « هروهط لضف نم هانبهوتساف انل ةعيب انضرأب نأ هانيبخأو هعم انيلصو
 مكضرأ متينأ اذإف اوجرخا] : انل لاقف انرمأو ةوادإ ىف انل هبص مث ضمضمو ًاضوتف
 دلبلا نإ : انلق . عادجسم اهوذختاو ءاملا اذهب اهبناكم اوحضناو مكتعيب اورسكاف

 . [ابيط الإ هديزي ال هنإف ءاملا نم هوّدم] : لاقف « فشني ءاملاو ديدش رحلاو ديعب

 ةربتعملا لوصألا نم ثيدحلا اذهو . 7١5( مقر) ةاكشملا ىف اذك ىئاسنلا هاور

 هلم هنإف هيلإ بوسنم وه ام لكبو هراثابو هب كربتلا ةيعورشم ىلع ةلادلا ةرهتشملا
 اقيقحتو مهبلطل ةباجإ مهعم هوذخأي نأ مهرمأ مث ءانإ ىف هلعج مث هءوضو ذخأ
 ءاملا اذه بلط ىلإ مهعفد مهسوفن ىف انكمتم ايوق ارس كانه نأ دب الف . مهدارم

 بعستلا اذه ملف ءاملاب ةءولمث مهدالبو لب « هايملاب ةءولمم ةنيدملاو ,. هصوصخب

 رفسلا. .لوطو ةفاسملا دعب عم دلب ىلإ دلب نم ءاملا نم ليلق لمح ىف: فلكتلاو

 . ؟ سمشلا ةرارحو

 لك مييلع نوبي ءاملا اذه هلمحي ىذلا ىنعملا ّنأل مهمهي مل كلذ لك معن

 مهدلب ىف دجوي ال وهو هيلإ بوسنم وه ام لكبو هراثابو هب كربتلا وهو الأ ةقشم
 مهلعف نع هاضرو هع مهل هديبأت دكأتبو لب « مهدنع لاح لك ىلع رفاوتي الو
  [ءاملا نم هودم] : مهل لاق ذإ رحلا ةدشل فشني ءاملا نإ : اولاق امل مهل هباوجب

 . ةلصتم ةرمتسم ىهف هيف اوداز امهم ةيقاب لازت ال ءاملا ف تلح ىتلا هتكرب نأ مهل نيبف
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 : هتوم دعب ُهَّْع هرعشب كربتلا
 ةملس مأ ىلإ ىلهأ ىنلسرأ : لاق بهوم نب هللادبع نب ناؤع نع  ه

 اذإ ناكو هََْع ىبنلا رعش نم رعش هيف ةضف نم لجلجب تءاجف ءام نم حدقب
 تيأرف لجلجلا ىف تعلطاف : لاق ةبضحم اهيلإ ثعب ءىش وأ نيع ناسنالا باصأ

 . بيشلا ىف ركذي ام باب سابللا باتك ىف ىراخبلا هاور . ءارمح تارعش

 : لاقف هفنصم ىف عيكو هنيب دقو : حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا مامإلا لاق

 ةملس مأ دنع تناك ىتلا هِيَ ىبنلا تارعشل اناوص غيص ةضف نم الجلج ناك

 عزت دقو ,« ساحنلا وأ رفصلا وأ ةضفلا نم ذختي سرجلا هبش وه  لجلجلاو
 . هتنايص ىلإ جاتحي ام هيف عضويف هيف كرحتت ىتلا ةاصحلا هنم

 . (؟88 ص ٠١ ج) ىرابلا حتف ىف اذك

 اهدنع ناك ةملس مأ نأ : ريرحتلا ىلع كلذ نايبو : ىنيعلا مامإلا لاق

 دمع سانلا ناك : لبجلبلا لشم ءوش ىف رمح هي ىبنلا رعش نم تارعش
 حدق ىف هنولعجيو هرعش نم نوذخأيو . اهتكرب نم نوفشتسيو « اهب نوكربتي مهضرم
 ناهع لهأ ناكو « ءافشلا مه لصحيف . رعشلا هيف ىذلا ءاملا نوبرشيف « ءاملا نم

 مهل لصحف . هيف ىذلا ءاملا اوبرشف , ةضف نم حدق ىف هولعجو ائيش اهنم اوذخأ
 هتعضوو « ةملس مأ هتذخأف . ةملس مأ ىلإ حدقلا كلذب ناهع اولسرأ مث , ءافشلا
 . ءارمح تارعش هيف ىأرف . لجلجلا ىف ناؤع علطاف .« لجلجلا ىف

 نب هللا دبع نب نامع مالك (هرخآ ىلإ ناسنإلا باصأ اذإ ناكو : هلوق)
 . ىنامركلا هرسف اذك ىلهأ ناك ىأ : بهوم

 ىذلاو « مهنم ىأ : ناسنالا باصأ اذإ سانلا ىأ ناكو : مهضعب لاقو

 ضارمألا نم ءىش وأ نيع هباصأ اذإ ناسنإلا نأ هب نيبي بوصأ ىنامركلا هلاق

 ةمجعملا ءاخلا نوكسو ملا رسكب  ةبضخم « ةملس مأ ىلإ ىأ : اهيلإ هلهأ ثعب

 نم ءىشو ءام اهيف لعجيو . ةناجالا ىهو  ةدحوملا ءابلاو ةمجعملا داضلا حتفو

 . لجلجلا ىلإ رعشلا دري مث ٠ ءافشلا هل لصحيف « اهيف سلجيو « كرابملا رعشلا

 .(768 صا ج ىراخبلا حيحص حرش ىراقلا ةدمع)
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 : سانلا نيب هرعش مسقي ُهَْكَع ىبلا
 : سنأ ثيدح نم ملسم ىور
 قأ مث. اهامرف ةرمجلا ىتأف ىنم ىنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأد

 مث ءرسُي ألا مث نميألا هبناج ىلإ راشأو . ذخ : قالحلل لاقو « رحنو ىنمب هلزنم

 ٠ . «سانلا هيطعي لعج

 2 هللا لوسر ىأر امل) : لاق اضيأ سنأ ثيدح نم ىذمرتلا ىورو

 هلوان مث « ةحلط اهل هاطعأف « هقلحف نميألا هقش قلاحلا لوان مث هكسن رحن ةرمجلا
 . (سانلا نيب مسقا : لاقف . هقلحف رسيالا هقش

 سانسلا نيب هتمسقب ةحلط ابأ رمأ ىذلا رعشلا نأ : ىذمرتلا ةياور رهاظ مث

 ةياور امأو « ةنيبع نبا قيرط نم ملسم ةياور اذكهو ؛ رسيألا قشلا رعش وه
 نميألا وه سانلا نيب همسق ىذلا قشلا نأ : امهيفف ىلعألا دبعو ثايغ نب صفح

 : ةرعش ةرعش ملسو هيلع هللا ىلص هرعش عيزوت
 نميألا قشلاب ًادبف) : ظفلب اضيأ ملسم دنع صفح ةياور ىف ءاج دقو

 . (كلذ لثم عنصف رسُألاب لاق مث . سانلا نيب نيترعشلاو ةرعشلا هعزوف
 بناجلا ىلإ هديب راشأو ؛ ءاه : قالحلل لاق) : صفح نع هتياور ىف ركبوبأ لاقو
 ىلإ قالحلا ىلإ ةراشإ راشأ مث : لاق . هيلي نم نيب هرعش مسقف . اذكه نميألا
 . (ملس مأ هاطعأف هقلحف رسْبألا بناجلا

 : هلكَيَع هرعش ىلع نوتفابتي سانلا
 أ عم نميألا قشلا رعش لسرأ هنأ ىضتقي ام دنسملا ىف دمحأ ةياور ىفو

 هع هللا لوسر قلح الل) : اهيف لاق هنإف  ةحلط ىلأ ةأرما  مملس مأ  همأ ىلإ
 قلطنا ! سنأاي : لاققف ىنإوان غرف املف « هديب نميألا هسأر قش ذخأ ىنمب هسأر
 « رخآلا قشلا ىف اوسفانت هب انصخ ام سانلا ىأر املف لاق « ميلس مأ ىلإ اذهب

 . (ءىثلا ذخأي اذهو ءىشلا ذحأي انه

 : عوضوملا ىف مالكلا قيقحت
 ىذلا نأ اهضعب ىفق . ىرت 5 عوضوملا اذه ىف تاياورلا تفلتخا دقو
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 فو « رسْيألا وه سانلا نيب همسق ىذلاو « نميألا قشلا وه ةحلط ىبأل هاطعأ

 . ميلس مأل رسألا ىطعأ هنأ اهضعب ىو . سكعلا اهضعب

 : هلوق نإ] : لاق ذإ مهفملا بحاص نع ءاج امب تاياورلا هذه نيب عمجيو
 ىف امل اضقانم سيل [ةحلط ابأ هاطعأ نميألا هسأر قش ِهُيْيَع هللا لوسر قلح ان

 رسْيألا بناجلا رعشو سانلا نيب نميألا بناجلا رعش مسق هنأ : ةيناثلا ةياورلا
 : لاق  اهنع هللا ىضر  سنأ مأ ىهو ةحلط ىلأ ةأرما ىهو . ملس هءأ هاطعأ

 ابأ هلوان نميألا قشلا قلح ال ِهتيَع ىبنلا نأ : تاياورلا هذه عومجم نم لصحو

 نوكيل رسيألا قشلا رعش لوانو , ةحلط وبأ هلعفف ؛ سانلا نيب همسقيل ةحلط
 . ملعأ هللاو هيلإ بسن نم ىلإ كلذ لك ةبسن تحصف . ةحلط ىلأ دنع

 هرذعت ناكم ىف حجرو . هعمج ناكمإ عضوم ىف ىربطلا بحملا عمج دقو

 ابأ رسيألا ىطعأو « نميألا قشلا سانلا ىلع هعزو ىذلا نأ حيحصلاو : لاقف
 هاطعأف . ةحلط ىلأ ةأرما ميلس مأ نأل نيتياورلا نيب داضت الو . ملس مأو ةحلط

 ىهتنا . اهيلإ ةراتو هيلإ ةرات ةيطعلا بسنف امل ُهَنَْع

 دقو . وه ىبسفنو ىمأو ىنأب هراثا نم كلذ ريغو هيَ هرعشب كربتلا هيفو
 ديري « ىناملسلا ةديبع هينثدحف : لاق هنأ نيريس نبا ىلإ هدنسم ىف دمحأ ىور

 ءارفصو ءاضيب لك نم ّىلإ بحأ هنم ةرعش ىدنع نوكي نأل : لاقف ثيدحلا اذه
 هللا ىضر  ديلولا نب ب دلاخ نأ دحاو ريغ ركذ دقو « اهنطب فو ضأألا هجو ىلع

 هجو ىلع مدقي ال ناك كلذلف . هُم هرعش نم تارعش هتوسنلق ىف ناك - هنع

 نيح ةحلط ابأ لأس ادلاخ نأ ةربسلا ىف الملا هركذ ام كلذ ديؤيو « هل حتف الإ

 مدقم ناكف هايإ هاطعأف « هتيصان رعش هبطعن نأ سانلا نيب يع هرعش قرف

 ىراخبلا حرش ىراقلا ةدمع ىبتنا . هيلع مدقأ ام لك حقفل ايسانم هتيصان

 . 0-58. صمج)

 ليقيف اعطن ِهُتَِع ىبنلل طسبت تناك مملس مأ نأ سنأ نع نافع نع - 5
 هقرع نم تذحخأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مان اذإف : لاق « عطنلا كلذ ىلع اهدنع

 هالكأ



 سنأ رضح املف : لاق , مئان وهو كس ىف هتعمج مث ةروراق ىف هتعمجف هرعشو
 . هطونح ىف لعجف : لاق كسلا نم هطرنح- ىف لغجي نأ ىلإ ىصوأ ةافولا كلام نبا

 . مهدنع لاقف اموق راز نم باب ناذكتسالا باتك ىف ىراخبلا هاور

 ١ - قرعف اندنع لاقف ُهثَيَي ىبنلا انيلع لخد ملسم دنع ةياور فو «
 ملس مأ اي : لاقف ظقيتساف اهيف قرعلا تلست تلعجف ةروراقب ىمأ تءاجف

 بيطلا بيطأ نم وهو انبيط ىف هلعجت كقرع اذه : تلاق ؟ نيعنصت ىذلا اذهام .

 ميدأ ةعطق ىلع هقرع عقنتساف قرع] ةحلط ىبأ نب قاحسإ ةياور فو - 4
 ؟ نيعنصت ام : لاقف , قافأف اهريراوق ىف هصعتف قرعلا كلذ فشنت تلعجف ةديتع

 تبصأ : لاقف « اننايبصل هتكرب وجرن : تلاق

 : لاقف ريراوقلا»و بيطلا ىف هلعجتف هقرع عمجت تناكف] ةبالق ىلأ ةياور فو
 . [ىبيط هب فوذأ كقرع : تلاق ؟ اذه ام

 الو هبيوصتو ملس مأ لعف ىلع هُيْيَع ىبنلا عالطإ تاياورلا هذه نم دافتسيو
 ىلع لمحي لب « ةكربلل اهوق نيبو هبيط لجأل هعمجت تناك اهنإ اهوق نيب ةضراعم
 .(77 ص رشع ىداحلا ءزجلا ىرابلا حتف) . ىهتنا . اعم نيرمألل كلذ لعفت تناك اهنأ

 . : ملسو هيلع هللا ىلص هدلج سمب كربتلا
 هللا ىضر ريضح نب ديسأ ناك : لاق هيبأ نع ىليل ىلأ نب نمحرلادبع نع

 موقلا ثدحي مكي هللا لوسر دنع وه انيبف « احيلم اكحاض احلاص الجر هنع

 : عُلَع لاق ىنتعجوأ : لاقف « هترصاخخ ىف هُّلَْع هللا لوسر نعطف « مهكحضيو
 عفرف : لاق . صيمق ىلع نكي ملو اصيمق كيلع نإ ! هللا لوسراي : لاق صتقا

 ىمأو تنأ ىلأب : لاقف « هحشك لبقي لعج مث هنضتحاف هصيمق هَْيَع هللا لوسر

 . اذه تدرأ ! هللا لوسراي

 .حيحص : لاقف ىبهذلا هقفاوو « هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه : مآحلا لاق
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 7١١( صاا/ل ج) زنكلا ىف ك هلثم هنع هللا ىضر ليل ىبأ نع ركاسع نبا هجرخأو

 زنكلا ىف ام هوحن ريضح نب ديسأ نع قاربطلاو دواد ىنأ دنع ثيدحلاو : تلق
 .(1" ص ؟؛ ج)

 هللا لوسر نأ هموق نم خايشأ نع عساو نب نابح نع قاحسإ نبا جرخأو

 داوسب رمف + موقلا هب لدعي حدق هدي ىفو , ردب موي هباحصأ فوفص لدع هلْ
 نم لصنتسم وهو « راجنلا نب ىدع ىنب فيلح  هنع هللا ىضر ةيزغ نبا
 : لاقف « داوس اي وئتسإ : لاقو حدقلاب هنطب ىف هنعطف  جراخ ىأ فصلا

 هللا لوسر فشكف . ىندقأف لدعلاو قحلاب هللا كثعب دقو ىنتعجوأ ! هللا لوسراي

 اذه ىلع كلمح ام : لاقف هنطب لبقف « هقنتعاف , دقتسا : لاقف « هندب نع هلْ

 كب دهعلا رخا نوكي نأ تدرأف ىرت ام رضح ! هللا لوسراي : لاق ؟ داوس اي

 ةيادبلا ىف اذك هلاقو . ريخب مَع هللا لوسر هل اعدف . كدلج ىدلج سمي نأ

 .(579 صا“ ج)

 يفو ةرفصب ًابضتخم الجر ىقل هع ىبنلا نأ نسحلا نع قازرلادبع جرخأو
 نطب ةديرجلاب نعطف « سرو طخ : هَع ىبنلا لاقف « ةديرج هُم ىبنا دي
 لوسراي دوقلا : لاقف . هامدأ امد هنطب ىف رثأف ؟ اذه نع كبنأ ملأ : لاقو لجرلا

 لضف دحأ ةرشبل ام : لاقف ؟ صتفت هُلَِع هللا لوسر نمأ : سانلا لاقف ! هللا

 نطب لجرلا لبقف « صتقا : لاق مث هنطب نع هع ىبنلا فشكف « تشب ىلع
 6١ج) زنكلا ىف اذك . '”ةمايقلا موي ىل عفشت نأ كل اهعدأ : لاقو هّتيَع ىبنلا

 6١(. ص

 ىأر هع هللا لوسر نأ نسحلا نع (7” ص 7 ج) دعس نبا جرسخأو
 مث ء« سرو سرو طخ طخ : لاقف « افحلتم : ليعامسإ لاق اذكه ورمع نب داوس

 . هوحن ركذف هنطب ىف رثأف هنطب ىف دامف هنطب ىف كاوس وأ دوعب نعط

 )١( ةصاقملا كرتأ ىأ كل اهعدأ : هلوقو .

 هاك



 : لاق نسحلا نع ( ١4 ص اه ج) زنكلا ىف م اضيأ قازرلا دبع جرخأو
 هنأك قلختي هنع هللا ىضر رمع نب ةداوس : هل لاقي راصنألا نم لجر ناك

 ىبنلا هل ىوهأف قلختم وهو اموي ءاجف هل ضفغن هار اذإ هُْيَع ىبنلا ناكو « نوجرع
 دوعلا هاطعأف ! هللا لوسراي صاصقلا : هل لاقف « هحرجف هدي ىف ناك دوعب هن

 . اذإ ىتح هنع فكو سانلا هربف امهعفري لعجف ناصيمق هع ىبنلا ىلع ناكو
 لب ! هللا ىبناي : لاقو هلبقي ذخأو بيضقلاب ىمر هحرج ىذلا ناكملا ىلإ ىبتنا

 . ةمايقلا موي اهب ىل عفشت كل اهعدأ

 . (45 ص ١ ج) ةباصإلا ىف مك هوحن ىوغبلا جرخأو
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 هكَع ىشمف هبحي هع ناكو هترضاح نحنو انتيداب رهاز : لوقي هع ناكو
 سحأف هردص ىلإ هديب همضو هرهظ لبق نم ءاجف امئاق هدجوف قوسلا ىلإ اموي
 . هتكرب ءاجر هردص ىف ىرهظ حسمأ تلعجف : لاق .. هللا لوسر هنأب رهاز

 « ىنلسأ : لاقف هرصيي الو هفلخ نم هنضتحاف : لئامشلا ىف ىذمرتلا ةياور ىفو

 ىبنا ردصب هرهظ ىصلأ ام ولأي ال لمجف « لَ ىبنلا فرعف تفتلاف ؟ اذه نم

 : رهاز هل لاقف « دبعلا ىرتشي نم : لوقي ُهَع هللا لوسر لعجف هفرع نيح هيَ
 . لاغ هللا دنع تنأ : هلك لاقف ,ادساع قرجت اذإ ! هللا لوس

 هللا دنع تنأ : لاق وأ دساكب تسل هللا دنع نكل : اضيأ ىذمرتلل ةياور ىفو

 . ١5997( ص ١ ج ةيندللا بهاوملا) ها . لاغ

 ا اج
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 هلكيع ىبلا مدب كربتا
 : ريبزلا نب هللا دبع ربخ

 ىقأ هنأ هثدح هابأ نأ  امهنع هللا ضر  ريبزلا نب هللادبع نب رماع نع

 : لاق غرف املف . مجتحي وهو هُْيَع ىبلا
 زرب املف . دحأ كاري ال ثيح هقرهاف مدلا اذبب بهذا ! هللادبع ايد

 ! هللادبع اي : لاق عجر املف , هبرشف مدلا ىلإ لدع ِهَتِع هللا لوسر نع
 ١ سانلا نع ىفخي هنأ تملع ناكم ىفخأ ىف هتلعج : لاق ؟ مدلاب تعنص ام
 ساسلل ليو ؟ مدلا تبرش ملو : ُهتَِع لاقف , معن : لاق ؟ هتبرش كلعل : لاق
 .. «سانلا نم كل ليوو كنم

 كلذ نم هب ىتلا ةوقلا نأ نوري اوناكف : مصاع وبأ لاق : ىسوم وبأ لاق
 (ه54 ص ا“ ج) عآحلا هجرخأو . ٠١"( ص <” ج١ ةباصإلا ىف اذك « مدلا

 ء راصتخاب رازبلاو ىناربطلا هاور : ١7١( ص 8 ج) ىمئيهلا لاق « هوحن ىناربطلاو
 . ىبتنا ةقث وهو مساقلا نب دينه ريغ حيحصلا لاجر رازبلا لاجرو
 ءمصاع ىلأ لوق ركذ عم (517 ص / ج) زنكلا ىف اك هوحن ركاسع نبا اضيأ هجرخأو

 ريبزلا نبا ىف تناك ىتلا ةوقلا نأ نوريف : ةملسم وبأ لاق : ةياور ىفو
 . قَيَع هللا لوسر مد ةوق نم  امهنع هللا ىضر

 هللا دبع ىلوم ناسيك نع (77 ص ١ ج) ةيلحلا ىف مبعن ىلأ دنعو

 : لاق  امهنع هللا ىضر  ريبزلا نبا

 هللادبع اذإو هَ هللا لوسر ىلع  هنع هللا ىضر  ناملس لخد»
 لع هللا لوسر ىلع هللا دبع لخدف « اهيف ام برشي تسط هعم ريبزلا نبا
 : لاق ؟ هللا لوسراي كاذ ام : ناملس لاق . معن : لاق ؟ تغرف : هل لاقف

 كفعب ىذلاو هبرش كاذ : ناملس لاق . اهيف ام قيربم ىمجاحم ةلاسغ هتيطعأ

 مد نوكي نأ تببحأ : لاق ؟ مل : لاق . معن : لاق ؟ هتبرش : لاق . قحلاب

 ليو : لاقو « ريبزلا نبا سأر ىلع هديب تبرو ماقف , ىفوج ىف هيَ هللا لوسر
 . «نيهلا مسق الإ رانلا كلسمت ال . كنم سانلل ليوو سانلا نم كل
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 زنكلا ىف اذك . تامتث هلاجرو « ارصتخم هوحن ناملس نع ركاسع نبا هجرخأو

 . هننس ىف ىنطقرادلا هوحن ىورو « (088 ص اال ج)

 امف : هع هل لاق هع هللا لوسر مد برش امل ريبزلا نبا نأ ةياور ىفو
 « كلذل هتبرشف منهج ران هبيصت ال كمد نأ تملع : لاق ؟ كلذ ىلع كلمح

 هوحن ركب ىلأ تنب ءامسأ ثيدح نم ىنطقرادلا دنعو . سانلا نم كل ليو : لاقف
 امل هنأ نوطبلاو لئابقلا ركذ ىف نونكملا رهوجلا باتك ىفو . رانلا كسمت الو:هيفو

 همف ىف ةدوجوم هتحئار تيقبو اكسم همف عوضت همد ريبزلا نب هللا دبع ىأ برش

 . (ىفالطسقلا ظفاحلل بهاوملا ىف اذك) . هنع هللا ىضر بلص نأ ىلإ

 : هَيَع ىبنلا ىلوم ةنيفس ربخ
 : لاق  هنع هللا ىضر  ةنيفس نع فاربطلا جرخأو

 ريطلاو باودلا نم هنفداف مدلا اذه ذخ : لاق مث هَ ىبنلا مجتحا»
 . «كحضف هل كلذ تركذ مث , هتيرشف تبيغتف ٠ سانلاو

 . تاقث ىاريطلا لاجر : ١8١( ص مل ج١ ىمثيهلا لاق

 : نانس نب كلام ربخ

 كلام نأ هغلي هنأ بئاسلا نب ورمع قيرط نم روصنم نب ديعس نئس ىفو
 دحأ موي فيرشلا ههجو ىف هُيَع ىبنلا حرج امل ىردخلا ديعس ىلأ دلاو نانس نيا

 هل لاقف « ضيبأ صملا دعب حرجلا لحم  رهظ ىأ حالو هاقنأ ىتح هحرج صم
 : هع ىبنلا لاقف  هعلتبا ىأ  هدردزا مث « ادبأ هحأ الو : لاقف , هحب : هِيَ

 دهشتساف اذه ىلإ رظنيلف ةمجلا لهأ نم لجر ىلإ رظني نأ دارأ نم»
 .. «دحأب

 : هيفو ء اضيأ ىناربطلا هاور

 . «راتلا هسمت ال همد ىمد طلاخ نم : هلْ لاق»
 . ها هفعض ىلع عمجأ نم هدانسإ ىف رأ حل : ىمشيلا لاق

 : لاق هي هنأ اضيأ روصنم نب ديعس ىورو
 . «نانس نب كلام ىلإ رظنيلف همد ىمد طلاخ لجر ىلإ رظني نأ هرس نمد

 هءاككم



 : هلع همد برشي رخآ ماجح»

 : لاقف ههجو ىف رظنف لبقأ مث غرف ىتح همد اسحف ادحأ ري ملف الامشو انيمي

 : تلق ؟ هتبيغ نيأ : لاق . طئاحلا ءارو نم هتبيغ : تلق ؟ مدلاب تعنص ام كحبو

 : لاقف . ىنطب ىف وهف ضْألا ف هقيرهأ نأ كمد ىلع تسفن ! هللا لوسراي
 .(ةيندللا بهاوملا ىف ىنالطسقلا ظفاحلا هركذ) . رانلا نم كلسسفن تزرحأ دقف بهذا

 ْ : («ةبيبح مأ مداخ ةكرب ربخ»

 حدقلا !ذإف.ءاجف هريرس تحت عضوي مث ناديع نم حدق ىف لوبي ناك هِي ىبنلا
 اهعم تءاج ةبيبح مأ مدخت تناك ةكرب : ال لاقي ةأرمال لاقف « ءىش هيف سيل
 ةحص : لاق « هتبرش : تلاق ؟ حدقلا ىف ناك ىذلا لوبلا نيأ : ةشبحلا ضرأ نم

 ىذلا اهضرم ىتح طق تضرم امف .ء فسوي مأ ىنكت تناكو ء« فسوي مأاي

 .(77 ص ١ ج ريبكلا ىعفارلا ثيداحأ حيرخت ىف ريبحلا صيخلتلا ىف اذك) . هيف تتام

 دقو : ىطويسلا ظفاحلا لاق . ارصتخم ىناسنلاو دواد وبأ هاور دقو : تلق
 « حدقلا ىف ناك ىذلا لوبلا نع اهأس هنأ هيفو باعيتسالا ىف ربلا دبع نبا هممأ

 . (75 ص ١ ج ىفاسنلا

 : «نميأ مأ ربخ»

 ىف نايفس نب نسحلا ج رخخأ : بهاوملا ىف ىنالطسقلا ظفاحلا مامإلا لاق

 نع ىعخنلا كلام ىنأ ثيدح نم مبعن وبأو ىناربطلاو ىنطقرادلاو مآحلاو هدنسم

 نم ِهَُْع هللا لوسر ماق : تلاق نميأ مأ نع ىزدعلا حيبن نع سيق نب دوسألا
 ٠ تبرشف ةناشطع انأو ليللا نم تمقف « لابف تيبلا بناج ىف ةراخف ىلإ ليللا

 - اكالم



 هللا لوسر كحضف : تلاق « ابيفام تبرش هللاو دق : تلقف « ةراخفلا كلت ىف

 . ادبأ كنطب ّنعجي ال هللاو امأ : لاق مث ء هذجاون تدب ىتح ُهَِ

 ناتيضق امبعأ ةيحد نبا ححصو : صيخلتلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق

 ريغ فسوي مأ ةكرب نأ حضاوو قايسلا فالتخا نم حضاو وهو نيتأرمال اتعقو

 ءام ضعب تبرش اهنأ عفار ىبأ ةأرما ىملس ةياور ىف عقو : ( ةدئاف )

 ىناربطلا هجرخأ . «رانلا ىلع كندب هللا مرحو : امل لاقف هع هللا لوسر لسغ
 .(”7 ص ١ ج) صيخلتلا ىف اذك  فعض دنسلا ىفو « اهثيدح نم طسوألا ىف

 هذه ىو « ىنيقلبلا مالسإلا خيش هيلإ بهذ ىذلا اذهو : ىنالطسقلا لاق

 . هلع همدو هلوب ةراهط ىلع ةلالد ثيداحألا

 : اهنع هللا ىضر ةملس مأ مداخ ةرس ربخ

 : تلاق اهمأ نع ةميمأ تنب ةميكح نع ىاربطلا جرخأو

 ماقف , هريس تحت هعضيو هيف لوبي ناديع نم حدق ِهَيَع ىبنلل ناك
 ةملس مأل مداخ ةرس هتبرش : اولاق ؟ حدقلا نيأ : لاقف لأسف . هدجي ملف هبلطف
 رانلا نم ترظتحا دقل : ُهَِيَع ىبنلا لاقف . ةشبحلا ضرأ نم اهعم تمدق ىتلا

 . «راظحبي

 دمحأ نب هللادبع ريغ حيحصلا لاجر هلاجر : 0١ ص 4 ج) ىمثيهلا لاق

 . تاقث امهالكو ةميكحو « لبنح نبا

 ا 3# <
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 عوضوملا اذه ىف ءاملعلا لاوقأ

 امهتراهطب لاق نم لدتساو : بذهملا ُح رش ىف ىووتلا نيدلا ىحب ماإلا لاق

 « هيلع ركني ملو همد برشو ُهَُي همجح ماجحلا ةبيط ابأ نأ نيفورعملا نيثيدحلاب

 ثيدحو « فيعض ةبيط ىبأ ثيدحو . اهيلع ركني ملف مَع هلوب تبرش ةأرما نأو
 كلذو « حيحص نسح ثيدح وه : لاقو . ىنطقرادلا هاور حيحص لوبلا برش

 : لاق انيسح ىضاقلا نإ : لاق مث ء اسايق تالضفلا لكل جاجتحالا ف فاك

 نأب اهنم هزنتي ناك هنأ نع : باوجلا ىف لاق مث . عيمجلا ةراهطب عطقلا حصألا
 . (797 صا ١ ج بدذهملا حرش نم) . ها بابحتسالا ىلع كلذ

 فورمملا هباتك ىف ىراخبلا حراش ىنيعلا نيدلا ردب ةمالعلا مامإلا لاقو

 مظعم مركم وهف قي هللا لوسر رعش امأف : : ص ١ ج ىراقلا ةدمع
 حيحصلا بهذملاف ِهَع ىبنلا رعش امأو : ىدرواملا لوق : تلق . اذه نع جراخ

 دقو « لوقلا كلذ نم هللاب ذوعنف « كلذ ريغب الوق مهل نأ ,لع لدي هتراهطب عطقلا
 رسعش ىو : لاق ثيح مالسإلا ةرئاد نع جرخي نأ داكو ةيعفاشلا ضعب قرتخا

 ليق دقو « اذه لاق فيكو كلذ نم هلع ىبنلا رعش اشاحو : ناهجو هع ىبلا
 ثيداجحأ تدرو دقو : ىنيعلا لاق مث « ميركلا هرعش نع الضف هتالضف ةراهطب

 مالغو ماجحلا ةبيط وبأ مهنم مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا مد اوبرش ةعامج نأ ةريثك

 رازبلا هاور هَع ىبنلا مد برش ريبزلا نب هللا دبعو هيَع ىبنلا مجح شيرق نم
 هنع ىلاعت هللا ىضر يلع نع ىوربو « ةيلحلا ىف ميعن وبأو ىقبيبلاو ماحلاو ىناربطلاو
 هاور هع ىبنلا لوب تبرش نميأ مأ نأ اضيأ ىورو « هلكَيَم ىبنلا مد برش هنأ
 ىملس ةياور ىف طسوألا ىف ىنابطلا جرخأو , ميعن وبأو ىناريطلاو ىنطقرادلاو مآح ا
 مرح : اهل لاقف « هَ هللا لوسر هب لسغ ام ضعب تبرش اهنأ عفار ىلأ ةأرما

 . رانلا ىلع كندب هللا

 ىضاقلا نع ىوونلا لوق ىلع اقيلعت بهاوملا ف ىنالطسقلا ظفاحلا لاق
 هلاق أك ةفينح وبأ لاق اذبسو « تالضفلا عيمج ةراهطب عطقلا حسألا نأ :
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 هتالضف ةراهط ىلع ةلدألا ترشاكت دق : رجح نبا مالسإلا خيش لاقو , ىنيعلا

 . ىبتنا . هصئاصخ ىف كلذ ةمئألا دعو . ِهَنِْ

 : هلع ىبنلا هيف ىلص ىذلا ناكملاب كربتلا

 دجسملا ثيح ىلص هتيم ىبنلا نأ هثدح رمع نب هللا دبع نأ عفان نع
 ناكملا ملعي هللا دبع ناك دقو « ءاحورلا فيشب ىذلا دجسملا نود ىذلا ريغصلا

 « ىلصت دجسملا ىف موقت نيح كنيمي نع مث : لوقي هلع ىبنلا هيف لص ىذلا
 دجسملا نيبو هنيب ةكم ىلإ بهاذ تنأو ىنملا قيرطلا ةفاح ىلع دجسملا كلذو

 . ىراخبلا هاور . كلذ وحن وأ رجحب ةيمر ربكألا

 : ْيَع ىبنلا مف هسمال عضومب كربتلا

 لخد ِهُليَع ىبنلا نأ  هنع هللا ىضر  سنأ نع هريغو دمحأ مامإلا ىور

 مئان وهو  ةبرقلا مف نم ىأ  اهيف نم برشف ةقلعم ةبرق تيبلا ىفو مبلسأ مأ ىلع
 . اندنع وهف ةبرقلا مف ملس مأ تعطقف : سنأ لاق

 هليَع هيرش عضوم وه ىذلا ةبرقلا مف تعطق ميلس مأ نأ : ىنعملاو
 . ع ىبنلا رثأب كيبتلل اهتيب ىف هب تظفتحاو

 . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو دمحأ هفعضي ملو ديز نب ءاربلا هيفو ىناربطلا هاورو

 #* #3 ب
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 هكْيَع هللا لوسر سم نم دي ليبقتب كربتلا

 هنع هللا ىضر عقسألا نب ةلئاو تيقل : لاق ىرامذلا ثراحلا نب يحي نع
 كدي ىنطعا : تلق ممن : لاقف ؟ هلي هللا لوسر هذه لدهي تعياب : تلقف
 ىراقلا كلملا دبع هيفو : (47 ص م ج) ىمشيهلا لاق . اهتلبقف اهيناطعأف « اهلبقأ
 . ىبتنا . تاقث :هلاجر ةيقبو « هفرعأ و

 : لاق ةرسيم نب سنوي نع (707 ص 4 ج) ةيلحلا ىف معن ىنأ دنعو
 « هنع هللا ىضر عقسالا نب ةلثاو هيلع لخدف نيدئاع دوسالا نب ديزي ىلع انلخد

 هللا لوسر عياب هنأل هردصو ههجو اهب حسمف هدي ذخأف هدي دم هيلإ رظن املف
 رشبأف : لاقف ء نسح : لاقف ؟ كبرب كنظ فيك ! ديزياي : هل لاقف « هلع
 ىدبع نظ دنع انأ» : لوقي ىلاعت هللا نإ : لوقي هع هللا لوسر تعمس ىنإف

 . رشف ارش نإو ء.ريخف اريخ نإ « «ىف
 :لاق نينر نب نمحرلا دبع نع ١44 ص درفملا بدألا ىف ىراخبلا جرخأو

 هيلع انملسف انيتأف « هنع هللا ىضر عوكألا نب ةملس انهه : انل ليقف ةذبّرلاب انررم
 ةمخض هل افك هل جرخأف « هع هللا ىبن نيتاهب تعياب : لاقف هيدي جرخأف

 . اهانلبقف اهيلإ انمقف « ريعب فك اهناك

 . هوحن قارعلا ديز نب نمحرلادبع نع (79 ص 4 ج) دعس نبا جرخأو

 تباث لاق ناعدج نبا نع ١44 ص بدألا ىف اضيأ ىراخبلا جرخأو

 . اهلبقف « معن : لاق ؟ كديب هَ ىبنلا تسسمأ : هنع هللا ىضر سنأل
 ىضر ايلع تيأر : لاق بيهص نع ١44 ص بدألا ىف اضيأ ىراخبلا جرخأو

 . هيلجرو هنع هللا ىضر سابعلا دي لبقي هنع هللا

 هيدي ذخاو هيلع لخدأف ىناكمب ربخي اسنأ تيتأ اذإ تنك : لاق تباث نع

  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اتسم نيتللا نيديلا نيتاه ىلأب : لوقأو امهلبقأو

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انأر نيتللا (نينيعلا) نيتاه ىلأب : لوقأو هينيع لبقأو
 -االاآ



 هاور : ىمشثيملا لاقو ((١١١ضص جر ةيلاعلا بلاطملا ىف رجح نبأ ظفاحلا هركذ

 ءةقث وهو ىمدقملا ركب ىلأ نب هللادبع ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو ىلعي وبأ

 . (”؟/ 9 دئاوزلا عمجم ىف اذك) . ها . ىريصوبلا هنع تكسو

 #*# ا ب

 ملسو هيلع هللا ىللص هتبيغ كربعلا
)0( 

 ةنبل اهل ةيناورسك ةسلايط ةبج تجرخأ اهنأ : ركب ىلأ تنب ءامسأ نع

 دنع تناك هرم هللا لوسر ةبج هذه : تلاقو « جابيدلاب نيفوفكم اهيجرفو جابيد

 ىضرلل اهلسغن نحنف « اهسبلي هليْيَع ىبنلا ناكو « اهتضبق تضبق املف ةشئاع

 ١55(. ص ا جر ةنيزلاو سابللا باتك) . ملسم هاور . اهب ىفشتسن

 36 6 ب

 ا
 لع هدي هتسم امب كربلا

 دعق اذإ هسأر مدقم ىف ةصق هل تناك ةروذحم ابأ نأ ةأزجم تنب ةيفص نع

 حسم هلََع هللا لوسر نإ : لاقف ؟ اهقلحت الأ : هل اولاقف ضل غلبتف اهلسرأ

 . تومأ ىتح اهقلحأل نكأ ملف هديب اهيلع

 اذك ء هثيدح لمحي ال : متاح وبأ لاق « ىكملا تباث نب بويأ هيفو ىناربطلا هاور

 . ١١90( ص ه حج) دئاوزلا عمجم ىف

 : تلق : لاق هدج نع.هيبأ نع ةروذحم ىلأ نب كلملا دبع نب دمحم نعو

 : لاق ىسأر مدقم حسمف لاق « ناذألا ةنس ىنملع ! هللا لوسراي

 «كتوص اهب عفرت ربكا هللا ربكا هللا ربكا هللا ربكا هللا : لوقت»

 .. ثيدحلا
  صيمقلا بيج يف ةعقر : ءابلا نوكسو ماللا رسكب (1)

 - اا"



 هم ىبنلا نأل اهقرفي الو هتيصان زبي ال ةروذحع وبأ ناكف : ةياور ىفو
 . هانعمب قاسنلاو نابح نباو دمحأو ىنطقرادلاو ىقبيبلا هجرخأ . اهيلع حسم

 ا #

 هيف ىلص دجبسمو ِهُنََع ىبنلا حدقب كربتلا ُه ب 4
 لاقف « مالس نب هللا دبع ىنيقلف ةنيدملا تمدق : لاق ةدرب ىبأ نع

 ىف ىلصتو هع هللا لوسر هيف برش حدق ىف كيقسأف لزنملا ىلإ قلطنا : ىل
 ىف تيلصو ارت ىنمعطأو ىناقسف هعم تقلطناف « هيَ ىبنلا هيف لص دجسم
 . ةنسلاو باتكلاب ماصتعإلا باتك ىف ىراخبلا هاور . هدجسم

 اي د
 ا ّ

 هنيع ىبنلا مدق عضومب كربتلا
 ىلصف ةنيدملاو ةكم نيب ناك ىسوم ابأ نأ زلجم ىلأ نع ثيدحلا ىف ءاج

 ام : لاق مث ءاسنلا نم ةيا ةئامب اهيف أرقف اهب رتوأ ةعكر ىلصف ماق مث نيتعكر ءاشعلا

 هب أرق امب ًارقأ انأو هيمدق هَُع هللا لوسر عضو ثيح ىمدق عضأ نأ تولأ

 . (547/ 3 ىاسنلا هاور) . ِهليَْع هللا لوسر

 دي اج

 ةكرابم رادب كربتلا
 هتيتأ هراد ثيرح نب ورمع ىنب امل : لاق هيبأ نع ةقوس نب دمحم نع

 « عيبأو ىرتشأو هيف سلجأ نأ دهرأ : تلقف ؟ هب عنصت ام : لاقف هنم رجأتسأل

 نكس نم ىلع ةكرابم رادلا هذه نإ ثيدحب رادلا هذه ىف كئدحأل : تلق : لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تينأ ىنأ كلذو « ىرتشاو اهيف عاب نم ىلع ةكرابم اهيف
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 ورمع اي كاه : لاقو ىلإ اهعفدف مهارد هنم هفكب لوانتف عوضوم لام هدنعو
 هِي هللا لوسر اهيناطعأ مهارد اهنإف اهعضت ءىش ىأ ىف رظنت ىتح مهاردلا هذه
 ىل تلاقف « راد ءارش تدرأف ةفوكلا انمدق ىتح هللا ءاش ام انثكم مث اهتذخأف
 اهبتنج مث ء تاعفف « ىنريخأف اهام تأيهو اراد تيرتشا اذإ ! ىنب اي : ىمأ
 مث مهاردلا ىف هتحرطف اهعم ائيش تجرخأف عوضوم لاملو تءاجف اهتوعدف
 ىتلا مهاردلا هذه ! ىنب اي : تلاق ؟ هذه ءىش ىأ همأ اي تلقف « اهديب اهتطلخ

 رادلا هذه نأ ملعأ انأف هديب اهكاطعأ ِهََع هللا لوسر نأ تمعزف اهب ىنتتج

 . ىرتشاو اهيف عاب نمل ةكرابم « اهيف سلج نمل ةكرابم
 . (دئاوزلا عمجم ١١١ ص 5 2) ىلعي وبأو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور
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 "”َع هللا لوسر ربدمب كربلا
 ىلع هدي اعضاو امهنع هللا ىضر رمع نبا _ىؤر : ضايع ىضاقلا لاق

 . ههجو ىلع اهعضو مث ربنملا نم ِهُّوَع ىبنا دعقم
 اذإ ملسو هلاو هيلع هللا لص ىبنلا باحصأ ناك ىبتعلاو طيسق ىلأ نعو

 . نوعدي ةلبقلا نولبقتسي مث مهنيمايمب ربقلا ىلت ىتلا ربنملا ةنامر اوسح دجسملا الخ

 . (ضايع ىضاقلل افشلا نم) ها

 ىراقلادبع نب نمحرلادبع نع دعس نبا هاور :افشلا حراش ىراق ىلع الملا لاق

 .(ه16١ ص “" 2)

 حسفلا ف صخر هنأ دمحأ مامإلا نع اضيأ ةيمين' نبا خيشلا كلذ ىورو

 ءاهقف نم دييعس نب يحيو بيسملا نب ديعسو رمع نبا نأ ركذو « ةنامرلاو ربنملاب
 . (7537 ص مقتسملا طارصلا ءاضتقا) . ها . كلذ نولعفي اوناك ةنيدملا

 دي 6# ب

 ) )1١9مقر باتكلا رخآ قحلملا رظنأ ١9 .
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 فيرشلا هربقب كربعلا
 لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نيئمؤوملا ريمأ ةافولا ترضح امل

 كيلع أرقي : لقف « اهنع هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا مأ ىلإ قلطنا : هللادبع هنبال

 : لقو « نينمؤملا ريمأب مويلا تسل ىنإف . نينموملا ريمأ : لقت الو . مالسلا رمع
 مث , ملسو نذأتساف : لاق « هيبحاص عم نفدي نأ باطخلا نب رمع نذأتسي

 عم نفدي نأ نذأتسيو مالسلا رمع كيلع أرقي : لاقف , ىكبت ىهو ابيلع لخد
 : ليق لبقأ املف ىسفن ىلع مويلا هنرثوأل) ىسفنل هديرأ تنك : تلاقف « هيبحاص
 : لاقف « هيلإ لجر هدنسأف ىوعفرا : لاقف « ءاج دق رمع نب هللادبع اذه

 ناكام هلل دمحلا : لاقف « تنذأ نيئمؤملا ريمأي بحت ىذلا : لاق ؟ كيدلام

 رمع نذأتسي : لقو ملس مث « ىنولمحاف تضبق انأ اذإف « كلذ نم ّىلِإ مهأ ءىش

 . نيملسملا رباقم ىلإ قودرف ىتتدر نإو « ىنولخداف ىل تنذأ نإف
 « لَم ىبنلا ربق ىف ءاج ام باب زئانجلا باتك ىف ىراخبلا هلوطب هجرخأ

 . ةعيبلا ةصق باب ةباحصلا لئاضف باتك ىو

 ايو 6
 ع .-

 نيقباسلا ءايبنألاو نيحاصلا راثآب كربتلا
 هلع هللا لوسر عم اولزن سانلا نأ انببخأ رمع نب هللادبع نأ عفان نع

 هللا لوسر مهرمأف نيجعلا هب اونجعو اهرابا نم اوقتساف دومث ضرأ رجحلا ىلع
 ىتلا رشبلا نم اوقتسي نأ مهرمأو نيجعلا لبإلل اوفلعبو اوقتسا ام اوقيربي نأ طع
 . ةقانلا اهدرت تناك

 . رجحلا لهأ ىلع لوخدلا نع ىبنلا باب دهزلا باتك ىف ملسم هاور

 دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو : ١18 ص 4 حج حرشلا ىف ىوونلا لاق

 . نيحلاصلا راثاب كيبتلا

 دي اج
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 توباتلاب كربقلا

 : لاقف توباتلا ةليضف نارقلا ىف ىلاعت هللا ركذ
 مكبر نم ةنيكس هيف توباتلا مكيتأي نأ هكلم ةيا نإ مهبن مه لاقر»

 . «ةكئالملا هلمحت نوراه لاو ىسوم لآ كرت امم ةيقبو

 نورصنتسي اوناكو ليئارسإ ىنب دنع ناك توباتلا اذه نأ : ةصقلا ةصالخو

 هديرن ىذلا هنيعب كربتلا وه اذهو راثآ نم هيف امب ىلاعت هللا ىلإ نولسوتيو هب
 : لاقف توباتلا تايوتحم هلالج لج هللا نيب دقو ٠ هدصقنو

 ىسوم لآ هكرت امم ةيقبلا هذهو , «نوراه لاو ىسوم لآ كرت امم ةيقبو#

 ةاروتلا نم حاولأو هالعنو نوراه بايو هبايث نم ءىشو ىموم اصع ىه نوراهو
 « ىربطلاو ىطويسلاو ىبطرقلاو ريثك نباك نوخرؤملاو نورسفملا هركذ ا" تسطو
 اهنمو « نيحلاصلا راثأب لسوتلا اهنم ةريثك ناعم ىلع لدي وهو « مييلإ عجراف
 . اهب كيربتلا اهنمو اهيلع ةظفاحلا

 ىلإ : انل لاقف لجر اذإف « نيجاحاتقلطنا : لوقي مهرد نب حلاص نع
 ىلصي نأ مككنم ىلإ نمضي نم : لاق « معن : انلق « ةلبالا : ال لاقي ةيرق مكبنج

 ليلخ تعمس : ةريره ىبأل هذه لوقيو « اعبرأ وأ نيتعكر راشعلا دجسم ىف ىل
 : لوقي ِهُييَع مساقلا ابأ

 , ءادهش ةمايقلا موي راشعلا دجسم نم ثعبي لجو زع هللا نإ»

 . (دواد وبأ ةأور) ٠. «مهريغ ردب ءادهش عم موقي ال

 ١535(. ص “” حر حيباصملا ةاكشم) ها ربنلا ىلي امم دجسملا اذه : لاقو

 لذب» هباتك ىف ىروفنراهسلا دمحأ ليلخ خيشلا ريبكلا ثدحملا ةمالعلا لاق
 ىلإ لصوت ةيندبلا تاعاطلا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا ىفو : دواد ىلأ ننس حرش دوهجا

 .(550 ص ١١7 ج دوهجملا لذب) . اهب كربتيو رازت نيبرقملاو ءايلوألا رثام نأو ءاهرجأ ريغلا
 راشعلا دجسم : دوبعملا نوع بحاص بيطلاوبأ خيشلا ثدحملا ةمالعلا لاقو

 . (15797 ص ١١ جر دويعملا نوع) هيف ةالصلاب كربتي روهشم دجسم

 غ6 3#

 كل/ا١ا -



 هيَع لوسرلا ةكرب ىف نحن
 انعم وأ « هيَ لوسرلا ةكرب ىف نحن : نولوقي سانلا نم اريثك عمسن

 نحن : لئاقلا لوق امأو : لاقف ةيميت نب) مالسإلا خيش كلذ نع لعسو هَُع هتكرب
 , رابتعاب حيحص مالكلا اذهف « ةكربلا تلح اندنع هلولح تقو نم وأ نالف ةكرب ىف
 اناهنو فورعملاب انرمأو انملعو اناده هنأ هب داري نأف : حيحصلا امأف « رابتعاب لطاب

 مالك اذهف « لصح ام ريخلا نم انل لصح هتعاطو هعابتإ ةكرببف « ركنملا نع
 هب اونما امل هتكرب ىف هع ىبنلا مهيلع مدق امل ةنيدملا لهأ ناك ؟ « حيحص

 نسما نمؤم لك لب « ةرخآلاو ايندلا ةداعس مه لصح كلذ ةكريبف « هوعاطأو
 ايندلا ريخ نم هتعاطو هناميإ ببسب لوسرلا ةكرب نم هل لصح هعاطأو لوسرلاب
 . هللا الإ هملعي ال ام ةرخآلاو

 انل لصحو رشلا هللا عفد هحالصو هئاعد ةكريب هنإ كلذب ديرأ اذإ : اضيأو

 : هتيم ىبنلا لاق ا ء قح اذهف رصنو قزر
 .«مهصالخإو مهتالصو مهئاعدب مكئافعضب الإ نوقزرتو نورصنت لهو»

 نينمؤوملا نم مهنيب نم بيصي الك راجفلاو رافكلا نع باذعلا عفدي دقو
 تانمؤم ءاسنو نونمؤم لاجر ال ولو : ىلاعت هلوق هنمو « باذعلا قحتسي ال نمم

 . «اجأ اباذع مهنم اورفك نيذلا انبذعل اوليزت ول : هلوق ىلإ

 .رافكلا هللا بذعل رافكلا ىنارهظ نيب ةكمب اوناك نيذلا نونمؤملا ءافعضلا الولف

 ' : هُقوَع ىبنلا لاق كلذكو
 مث , ماقتف ةالصلاب ترمأل ىرارذلاو ءاسنلا نم تويبلا ىفام الولد

 انعم ةالصلا نودهشي ال موق ىلإ بطح نم مزح مهعم لاجرب ىعم قلطنا
 . «مهتريب مهيلع قرحأف

 : مالسلا هيلع حيسملا لاق دقو « اهنينج عضت ىتح لماحلا مجر كرت كلذكو
 مهعفن رابتعاب نيحلاصلا هللا ءايلوأ تاكربف , «تنكام نيأ اكرابم ىنلعجو»
 عفديو ةمحرلا نم هللا لزني امبو قلخلل مهئاعدبو « هللا ةعاط ىلإ مهئاعدب قلخلل

 . قح هلوقف اقداص ناكو , اذه ةكربلاب دارأ نمف « دوجوم قح مهببسب باذعلا نم
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 لجر نوكي نأ لثم : قلخلاب كارشالا ديري نأ لثمف ؛لطابلا ىنعملا» امأو
 2 هلوسرو هللا ة ةعاطب اوموقي ا نإو 3 هلجأل مهالوتي هللا نأ نظيف ناكمب روبقم

 « ةرحلا ماع ةنيدملاب نوفدم مدا دلو ديس هتيَع هللا لوسر ناك دقف , لهج اذهف

 كلذ ناكو « هللا الإ هملعي ال ام فوخلاو ببنلاو لتقلا نم ةنيدملا لهأ باصأ دقو

 ءافلخلا دهع ىلع ناكو , كلذ تبجوأ الامعأ اوثدحا نيدشارلا ءافلخلا دعب مهنأل
 2. كلذ ىلإ مهنوعفدي اوناك نيدشارلا ءافلخلا نال ؛ مهاوقتو مهناميإب مهنع هللا عفدي

 هللا مهرصني مهعم ءافلخلا لمع ةكرببو ؛ نيدشارلا ءافلخلل مهتعاط ةكربب ناكو

 كلت ىلع ىراصنلا ىلوتسا دقو ماشلاب نوفدم لع ليلخلا كلذكو ١ مهديؤويو

 ىحلا نع عفدي تيملا نأ نظ نمف . رش ىف اهلهأ ناكو « ةنس ةئام نم ابيرق دالبلا

 ل

 0 0 هلوسرو هللا

 نأ دقتعا اذإ كلذكو « هلوسرو هللا ةعاطب لمعي مل نإو « ةداعسلا هل لصحي كلذ
 رومألا هذهف ؛ هيلإ هباستناو « هتبحم درجمب ةنجلا هلخديو « هل عفشي صخشلا كلذ

 لطاب عدبلا لهأو نيكرشملا لاوحأ نم وهف « ةنسلاو باتكلا ةفلاخم هيف امم اهوحنو
 . هداتعا الو هداقتعا زوجي ال

 ”١١( صا ١١ ج) ىواتفلا ىف اذك

 د 2

 هديؤي ىبهذلا ظفاحلاو كربتي دمحأ مامإلا
 نكَع ىبلا رعش نم ةرعش هذخأي ىنأ تيأر : دمحأ نب هللادبع لاق

 ءاملا ىف اهسمغيو « هنيع ىلع اهعضي هتيأر نأ بيمحأو « اهلبفي هيف ىلع اهعضيف

 . هب ىفشتسي هبرشبو
 هتيأرو « اهيف برش مث ءاملا ّبُح ىف اهلسغف هيَ ىبنلا ةعصق ذخأ هتيأرو

 . ههجوو هيدي هب حسميو هب ىفشتسي مزمز ءام نم برشي

 نّمع هابأ لأس هللادبع نأ تبث دقو « دمحأ ىلع ركنملا عطنتملا نيأ : تلق
 . اسأب كلذب ىرأ ال : لاقف « ةيوبنلا ةرجحلا ّسَميو هوم ىبنلا ربنم ةناّمر سّملي
 .(17١7؟ ص ١١ ج ءالبنلا مالعأ ريس) . عدبلا نمو جراوخلا ينأر نم مآيزو هللا انذاعأ

 لال



 ةصالخلا

 ام لكبو هراثابو هيي هب كيبتلا نأ وه ثيداحألاو راثآلا هذه نم لصاحلاو

 لعف كلذ تابثإ ىف ىفكيو « ةعورشم ةدومحم ةقيرطو ةعوفرم ةنس هيلإ بوسنم وه
 ةرم هرمأو لب كلذل هتيْيَع ىبنلا دييأتو ٠ نيعمجا مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا رايخ

 نأ معز نم بذك رهظي اهانلقن ىتلا صوصنلابو « كلذ لعف ىلإ ىرخأ هتراشإو
 رمع نبا نأو رمع نبا الإ ةباحصلا نم دحأ هلعفب متهبو هب ىنتعي ناكام كلذ

 . هع لوسرلا باحصأ نم دحأ كلذ ىلع هقفاوي ناكام

 هب متبيو كلذ لعفي هريغ ريثك ناك دقف « سييلت وأ بذك وأ لهج اذهو

 عقسألا نب ةلئاوو ديلولا نب دلاخو ةملس مأو مهنع هللا ىضر نودشارلا ءافلخلا مهنمو

 ةيزغ نب داوسو ريضخ نب ديسأو مملس مأو كلام نب سنأو عوكالا نب ةملسو
 ىلوم ةنيفسو ريبزلا نب هللادبعو ىسوم وبأو مالس نب هللادبعو ورمع نب داوسو
 ةروذحم وبأو ركب ىلأ تنب ءامسأو نانس نب كلامو ةملس مأ مداخ ةرسو هلي ىبنلا

 دس جب



 ثلافلا بابلا
 ةفلاخم ثحابم

 قلعتي امو ةيوبنلا ةرايزلا ةيعورشم نايب اهيفو
 تاّبسانملاو دهاشملاو راثآلا َنم اهب

 . 2. هلع



 ةيقيقح ةايح ةيخزربلا ةايحلا
 تانيبلا تايآلا هيلع تلد ام اذهو « ةيقيقح ةايح ةيخنربلا ةايحلا

 . ةحيحصلا ةروهشملا ثيداحألاو

 باتك ىف كلذ ءاج اك توملاب مهفصو ضراعت ال ةيقيقحلا ةايحلا هذهو
 تيم كنإإ» : لوقيو « «دلخلا كلبق نم رشبل انلعج امو# : لوقي ذإ زيزعلا هللا

 ةيلايخ تسيل ىأ ةقيقح اهنأب ةيخزربلا ةايحلا نع انلوق ىنعم نإ « «نوتيم مبنإو
 دهاشملاب الإ ناميإلل موقع عستت ال نمم ةدحالملا ضعب اهروصتي اك ةيلاثم وأ

 ةردقل هتيفيك ميلست الو هروصت ىرشبلا لقعلا قيطي ال ىذلا بيغلا نود سوسحملا
 ةيقيقح اهنأب ةيخزربلا ةايحلا نع انلوق دنع ةيصق لمأت ةفقو نإ . هلاّلَج َلَج هللا
 ىناعملا لقعت نع هقوذو همهف رصقي نم دنع ىتح ةرذ ىندأ لاكشالا نم ىقبت ال

 ىف عقي دق ىذلا لايخلا ىفنو مهولا درطو لطابلا ىفنل الإ تسيل [ةيقيقح] ةملكف
 نم امهريغو ةرخآلا ملاعو خزربلا ملاع لاوحأ ىف باتترملا ككشتملا ناسنإلا نهذ

 . باسحلاو رشحلاو ثعبلاو رشنلاك ىرخالا ملاوعلا

 [ةيقيقح ] ةملك نأ فرعي ىذلا طيسبلا ىبرعلا ناسنإلا هكردي ىنعملا اذهو

 اذهو ةيمهوب تسيل ىأ ةيقيقحف « لاثملاو لايخلاو مهولا لباقي ام ىهو ةقيقح ىنعت
 ترفاضت دقلو . ةيضقلا هذهل انروصتو انموهفم وه اذهو « هنيعب دوصقملا وه
 مأ انمؤوم ناك ءاوس فرعيو سحيو عمسي تيملا نأب تبنت ىتلا راثآلا»و ثيداحألا

 . ارفاك

 ىلأ نع ةددعتم هوجو نم نيحيحصلا ىف تباث وهو بيلقلا ثيدح ابنمف

 : هللا دبع هنباو رمعو ةحلط

 نم الجر نييشعو ةعبرأب رمأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهادانف ردب ءاوطا نم ىوط ىف اوقلأف شهرق ديدانص

 ةعيبر نب ةبتع اي فلخ نب ةيمأ اي ماشه نب لهج ابأ ايد مهامسو ملسو هلآو
 ؟ اقح مكبر مدعو ام متدجو دق سيلأ ! نالف نبا نالف اي ةعيبر نب ةبيش اي
 ملكت ام ! هللا لوسراي : رمع لاقف .. «ءاقح ىبر ىلدعو ام تدجو دق ىنإف

- 1481 - 



 هديب ىسفن ىذلاو» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « ابيف حاورأ ال داسجأ نم
 . «نوبيجي ال مهنكلو مهنم لوقأ امل عمسأب متنأ ام

 نع سنأ ثيدح نم ىراخبلاو رمع نبا ثيدح نم ناخيشلا هاور اذكه
 دوعسم نبا ثيدح نم ىناربطلا هاورو « رمع نع سنأ ثيدح نم ملسمو ةحلط ىبأ

 : هيفو هوحن ناديس نب هللادبع ثيدح نمو حيحص دانسإب

 نوعمست 5 نوعمسي» : لاق ؟ نوعمسي لهو ! هللا لوسراي : اولاق

 . «نوبيجي ال نكلو

 نمحرلادبع نب ليعامسإ قيرط نم نابح نبا هححصو رازبلا هاور ام ابنمو
 : ةريره ىلأ نع هيبأ نع ىدسلا

 اذإ مهاعن قفخ عمسيل تيملا نإ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع
 . «نيربدم اولو

 نع ةملس ىلأ نع ورمع نب دمحم قيرط نم اضيأ نابح نبا جرمخأو
 . ليوط ثيدح ىف هوحن هع ىبنلا نع ةريره ىنأ

 سنأ نع ىور مث « «لاعتلا قفخ عمسي تيملا باب» : هحيحص ىف ىراخبلا لاقو
 هباحصأ بهذو ىلوتو هربق ىف عضو اذإ دبعلا» : لاق مَع ىبنلا نع

 . «ةادعقاف ناكلم ةاتأ مهلاعن عرق عمسيل هنأ ىتح

 قفخ تيملا عام اضيأ ملسم هاورو , ربقلا لاؤس ىف ثيدحلا ركذو

 ةريثك ىهو روبقلا لاوس ىف ةدراولا ثيداحألا اهنم ؛ ثيداحأ ةدع ىف دراو لاعنلا

 وأ ةداعس نم هلاح قباطي امب هباوجو هل نيكلملا لاؤسب حيرصتلا اهيفو « ةرشتنم

 لهأ ىلع مالسلا نم هتمّأل ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا هعرش ام اهنمو « ءاقش

 . نينموم موق راد مكيلع مالسلا : : ظفلب مهتبطاخمو روبقلا

 اذه ناكل كلذ ال ولو لقعبو عمسي نمل باطخ اذهو : مبقلا نبا لاق

 ترتاوت دقو « اذه ىلع نوعمجم فلسلاو ؛ دامجلاو مودعملا باطخ ةلزنمب باطخلا

 ىف اهنم ةلمج ركذ مث ء هب رشبتسيو هل ىحلا ةرايز فرعي تيملا نأب مهنع راثآلا
 . عجاريلف 6 «حورلا باتكو

 : لاق ملسأ نب دهز نع اثيدح بابلا اذه ىف قازرلا دبع ىور دقو : تلق

 : لجرلا لاقف , مّلَس : ةرهره وبأ لاقف «ربق ىلع هل بحاصو .ةريره وبأ رم

 امك



 .نآلا كفرعيل هنإ طق اموي ايندلا ىف كآر ناك نإ : ةريره وبأ لاقف ؟ ربقلا ىلع ُمّلسُأ
 . (هالال ص * ج١ فنصملا ىف قازرلادبع هاور

 مهو نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر حلاصلا فلسلا ةديقع وه هانلق ىذلا اذهو

 بهذم ىلع مهنأ نوعدي نيذلا ءالّؤه لفغي فيك ىردأ الف ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 . ةقيقحلا هذه نع فلسلا

 ىوتف انه لقننو ىفكيو ىفشي امب حورلا باتك ىف مبقلا نبا خيشلا ضافأ دقو
 . ىربكلا ىواتفلا ىف ءاج اك عوضوملا اذه ىف ةيميت نبا مامإلا مالسإلا خيشل ةميظع

 لهو ؟ مهترايزب نوملعي له تاومألا اوراز اذإ ءايحألا نع خيشلا لمس

 ؟ هريغ وأ مهتبارق نم تام اذإ تيملاب نوملعي
 لامعأ ضرعو مهؤاستو مهيقالتب راثآلا تءاج معن « هلل دمحلا : باجأف

 : لاق ىراصنألا بويأ ىلأ نع كرابملا نبا ىور ا « تاومألا ىلع ءايحألا

 ايندلا ىف ريشبلا نوقلتياك هللا دابع نم ةمحرلا اهاقلت نمؤملا سفن تضبق اذإ]

 ىف ناك هنإف عرتسي مآخأ اورظنأ : مهضعبل مهضعب لوقيف هنولأسيو هيلع نولبقيف
 له ةنالف تلعف امو نالف لعف ام هنولأسيو هيلع نولبقيف : لاق ء ديدش برك

 . ثيدحلا [تجوزت

 : لاق سابع نبا ثيدح ىفف هيلع ملسو هراز اذإ ىحلاب تيملا ملع امأو
 : يع هللا لوسر لاق

 . «مالسلا هيلع درو هفرع

 بحاص قحلادبع هححصو ِهيْيَع ىبنلا نع كلذ تبث : كرابملا نبا لاق
 . 98١( ص 74 ج ةيميت نبا خيشلا ىواتف عومجم) . ها . ماكحألا

 عمسي تيملا له : ةيميت نبا خيشلا لكس اضيأ رخآ عضوم ىف ءاجو
 نوكت مأ تقولا كلذ قى هدسج ىلإ هحور داعت لهو ؟ هصخش ىربو هرئاز مالك

- 18 - 



 هبراقأو هلهأ حاورأ عم هحور عمجت لهو ؟ هريغو تقولا كلذ ىف هربق ىلع فرفرت

 ؟ هلبق اوتام نيذلا

 تبث اك ةلمجلا ىف تيملا عمسي ! معن « نيملاعلا بر هلل دمحلا : باجأف

 : لاق هنأ هلع ىبنلا نع نيحيحصلا ىف

 . «هنع نولوي نيح مهاعن قفخ عمسي»

 اهاثمأو صوصنلا هذهف : لاق مث « ىنعملا اذه ىف ةددعتم ثيداحأ قاس مث

 لب امئاد هل عمسلا نوكي نأ بجي الو ىحلا مالك ةلمجلا ف عمسي تيما نأ نيبت
 باطخ انايحأ عمسي دق هنإف يحلل ضرعي دق اك « لاح نود لاح ىف عمسي دق

 بترتي سيل كاردإ عمس عمسلا اذهو « هل ضرعي ضراعل عمسي ال دقو , هبطاخي نم
 دارملا نإف « «#قوملا عمست ال كنإإ : هلوقب ىفنملا عمسلا وه الو ءازج هيلع

 نمل بيجتسي ال ىذلا تيملك رفاكلا لعج هللا نإف « لاثتمالاو لوبقلا عمس كلذب

 هقفو مالكلا عمس نإو تيملاف . ىنعملا هقفت الو توصلا عمست ىتلا مئاببلاكو هاعد

 رمألاب عفتني الف هنع ىبنو هب رمأ ام لاثتمإ الو ىعادلا ةباجإ هنكمي ال هنإف ىنعملا

 5 « ىنعملا مهفو باطخلا عمس نإو ىبنلاو رمألاب عفتني ال رفاكلا كلذكو « ىبنلاو
 ىف ىور دقف تيملا ةيؤر امأو « «مهعمسأل اريخ مهيف هللا ملع ولو : ىلاعت لاق

 . اهريغو ةشئاع نع راثا كلذ

 ىلع فوفرت نوكت مأ تقولا كلذ هندب ىلإ هحور داعت له : لئاقلا لوق امأو

 ءاج م تقولا كلذ ىف ندبلا ىلإ داعت هحور نإف . ؟ هريغو تقولا كلذ ىف هربق
 . كلذ ريغ ىف اضيأ داعتو ثيدحلا ىف

 كلملا لوزن ةلزنمب ةظحللا ىف كلذو هللا ءاش ىتم ندبلاب لصتتف كلذ عمو

 . مئانلا هابتنا» ضرألا ىف عاعشلا روهظو

 : دهاجم لاق « روبقلا ةينفأ ىف نوكت حاورألا نأ راثا ةدع ىف ءاج اذهو

 نوكي اذهف « هقرافت ال تيملا نفد موي نم مايأ ةعبس روبقلا ةينفأ ىف نوكت حاورألا
 هللاو تءاش ثيح بهذت ةلسرم حاوراألا نأ ىنغلب : سنأ نب كلام لاقو انايحأ

 . (”55 ص 145 ج) ةيميت نبا خيشلا ىواتف عومجم . ها . ملعأ
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 ديهشلا ةايح نم هللا ربخأ ام امأ : رخآ عضوم ىف ةيميت نبا خيشلا لاقو

 ىلإ فئاوط تبهذف ةنجلا مهحاورأ لوخد نم حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج امو هقزرو
 ةمئألا هيلع ىذلا حيحصلاو « مهيغو نيقيدصلا نود مهب صتخم كلذ نأ
 ء ديهشلاب اصتخم سيل ةنجلا حاورالا لوخدو قزرلاو ةايحلا نأ ةنسلا لهأ ريهامجو

 هنأ نظي ناظلا نوكل ركذلاب ديهشلا صتخيو ةتباثلا صوصنلا كلذ ىلع تلد ام

 ةداهشلاو داهجلا ىلع مادقإلا نم عناملا لوزيل كلذب ربخأف داهجلا نع لكنيف تومي
 عم زوجي ال مهلتق ناك نإو عقاولا وه هنأل قالمإلا ةيشخ دالوألا لتق نع ىبن اك
 .(7917 ص ١ 4 ج ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم) . ها قالمإلا ةيشخ مدع

 : كيذؤي الثل تيملا ذؤت ال

 : هل لاقف ربق ىلع أكتا دق الجر ِميكَع هللا لوسر ىأر

 . «ربقلا بحاص ذؤت الد.

 دنسملا ىف دمحأل هازعو ٠١( 4 ص 7 ج) ىقتنملا ىف ةيميت نبا دجملا هركذ
 . حيحص هدانسإ : لاقو ١78( ص “ ج) حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا اذكو

 ورمع نبا ثيدح نم 7١15( ص ١ ج) راثآلا ىناعم ىف ىواحطلا هجرخأو

 : لاقف ءربق ىلع هلع هللا لوسر ىنآر : ظفلب مزح نبا
 . ها .. «كيذؤي الو ربقلا بحاص ذؤت ال ربقلا نع لزنا»

 . 5١( ص “ ج دئاوزلا عمجم)

 : ةيصحزربلا ةايحلا ىنعم

 تسيل اهنأو ةيخزرب ةايح اهمأو ةايحلا كلت ىنعم سانلل نيبن نأ ىغبنيو
 نأ دب ال نكل هيف مه ىذلا ملاعلابو مهب ةقئال ةصاخ ةايح ىه لب هذه انتايحك
 ةعضأو قيضأو رقحأو لقأ انتايح نأل انتايحك تسيل اهنأ اضيأ مهل نيبن
 هبرلو هلهأو هسفنل ةفلتخم تابجاوو ةيصعمو ةعاطو ةداعو ةدابع نيب ايف ناسنالاف

 ةراتو دجسملا ىف نوكي ةراتو « كلذ دض ىلع نوكي ةرابتو ارهاط نوكي ةرات هنأو
 عارذ ةنجلا نيبو هنيب نوكي دقف ؟؟ هل متخي مب ىردي ال هنأو مامحلا ىف نوكي
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 ةيخزربلا ءابينألا صئاصخ

 مهييغ نود اهب اودرفنا صئاصخ خزربلا ىف مالسلاو ةالصلا مييلع ءايبنأللو

 ىقبتو ىبسلا قاحلإلا هجو ىلع وهف اهضعب ىف مهيغ مهكراش ولو رشبلا نم
 : نيتهج نم ءايبنألل ةيصوصخلا

 . ةلاصألا ةهج نم : ىلوألا
 . لامكلا ةهج ةهج نم : ةيناثلا

 : صئاصخلا كلت ضعب هذهو
 : مهتايح لاك

 سحيو عمسي تيملا نأو ةيقيقح ةايح ةيحزربلا ةايحلا نأ مدقت اميف انركذ

 سيل ةنجلا حاورألا لوخخدو قزرلاو ةايحلا نأو . ارفاك مأئ انمّوم ناكأ ءاوس فرعيو
 ىذلا حيحصلا وه اذهو « ةتباثلا صوصنلا كلذ ىلع تلد 5 ديهشلاب اصتخم

 لوضف نم ءايبنألا ةايحب لوقلا نإف انه نمو , ةنسلا لهأ ريهامجو ةمئألا هيلع

 ررقن نأ وه باوصلا نإ لب تابثإ ىلإ جاتحي ال سمشلاك رهاظ رمأ وهو لوقلا
 ف ضألا رهظ ىلع سانلا ةايح اذكهو « مظعأو متأو لجأو لمكأ مهتايح. نأب
 لاق « ءايحأ ةروص ىف تاومأ مهنمف ةتوافتم بتارمو تاماقمو تاجرد اهنإف ايندلا

 : هنأش لج ىلوملا مهيف

 نوعمسي ال ناذا مهو اهب نورصيي ال نيعأ مهو اهب نوهقفي ال بولق مهط
 . «نولفاغلا مه كتلوأ لضأ مه لب ماعنألاك كنلوأ اهب

 مه الو مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ الأإل : مهيف لاق نيذلا مهنمو

 . © نونزحي

 مه كيلوأإل : هلوق ىلإ «نونُؤملا حلفأ دق# : مبيف لاق نم مهنمو
 نم اليلق اوناك نينسحم كلذ لبق اوناك مهنإإ» : مهيف لاق نم مهنمو « «نوثراولا
 . ١5( : تايراذلا ةروس) «نورفغتسي مه راحسألابو نوعجبي ام ليللا
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 ىف ناك نمو# ةتوافتم تاماقمو بتارمو تاجرد ةيخنربلا ةايحلا اذكهو

 . © اليبس لضأو ىمعأ ةرخآلا ىف وهف ىمعأ هذه

 مهعامسو مهتفرعمو مهقزرو مهتايح نإف مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا امأ

 هلوق وه ليلدلاو . مهيغ نم عفرأو متأو لمكأ مهساسحإو مهروعشو مهكاردإو
 : ءادهشلا قح ىف ىلاعت

 . ©نوقزري مهر دنع ءايحأ لب اتاومأ هللا ليبس ىف اولتق نيذلا نبسحت الوط

 ديهشلل ةيزم الف ىلبت الو ىنفت الف حورلا ءاقب وه اهانعم ةايحلا تناك اذإو

 وهو ىلبت الو ىنفت ال ةيقاب مدآ ىنب عيمج حاورأ ذإ رهشتو ركذت نأ قحتسي
 باتك ىف ميقلا نبا خيشلا هققح اك ملعلا لهأ نم نوققحما هيلع ىذلا باوصلا

 ناك الإو مهاوس نم ىلع ءادهشلا اهب ديزي ةرهاظ ةيزم دوجو نم دب الف « حورلا
 تاومأ مهنع لوقن نأ ىبن ىلاعت هللا نأ, اصوصخ هنم ةدئاف ال اثبع مهتايح ركذ

 . «نورعشت ال نكلو ءايحأ لب تاومأ هللا ليبس ىف لتقي نمل اولوقت الو» : لاقف
 « فرشأو مهريغ نم لمكأ مهتايح نوكت نأ نم دب ال هنإ لوقن ذئنيحو

 لاق امك اهرامث لكأتو ةنجلا راهنأ درت ةقوزرم مهحاورأف صوصنلا رهاظ هديؤي ام اذهو

 ممعنلاو بارشلاو ماعطلا كلذب مهساسحإ مث , «نوقزري مهبر دنع# : ىلاعت

 نوملعي انناوخإ تيلاي : اولاق مهليقم نسحو مهبرشمو مهلكأم بيط اودجو
 . (دمحأ هاور ريثك نبا لاق) . انب هللا عنص ام

 ةنجلا ىف حرستو لوجتت ىهف عسوأو اهريغ نم ربكأ فرصت اهل مهحاورأو
 . (حيحصلا ىف اذك) . شرعلا تحت ليدانق ىلإ ىوأت مث ءاشت ثيح

 هللا نأ : حيحصلا ىف ءاج دقف , باطخلا نومهفيو مالكلا نوعمسي مهو

 « باوجلا دوعيو لاوسلا دوعيو . اذكو اذك : نولوقيف ؟ نوهتشت ام : مه لوقي ىلاعت

 مهنم ةلاسر مهنع هللا غلي نأ نوبلطي مث « داهجلل ايندلا ىلإ اودوعي نأ نوبلطي مث

 - امم



 . مكنع غلبأ انأ : هللا لوقيف « هب هللا مهمركأ ام نايب اهيف ايندلاب مهئاوخإ ىلإ

 : نيهجو نم ءايبنألا قح ىف تبث ءادهشلا قح ىف اذه تبث اذإف

 ةبتر نم ىلعأ ةبتر الو هل ةمارك ديهشلل تيطعأ ةفيرش ةبتز هذه نأ : لوألا
 ليحتسيف ءادهشلا عيمج لاح نم لمكأو ىلعأ ءايبنألا لاح نأ كش الو « ءايبنألا
 بجوي ىذلا لامكلا اذه اميس ال ءايبنألل لصحي الو ءادهشلل لاك لصحي نأ

 . ىلعالا ىلعلاب سنالاو ميعنلاو ىفلزلاو ىبرقلا ةدايز

 مهسفنأ مهذبو مهداهج ىلع ارجأ ءادهشلل تلصح ةبترلا هذه نأ : ىناثلا
 هللا نذإب هل انادهو هيلإ اناعدو كلذ انل نس ىذلا وه ع ىبنلاو « ىلاعت هلل

 ٠ هكََع لاق دقو ٠ هقيفوتو ىملاعت

 . «ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةنس نس نم»

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو
 هصقني ال هعبتي نم روجأ لفم رجألا نم هل ناك ىده ىلإ اعد نم:

 نم ماثا لثم مثإلا نم هيلع ناك ةلالض ىلإ اعد نمو . ائيش مهروجأ نم كلذ

 . ءائيش مهماثا نم كلذ هصقني ال هعبتي

 ديهشلل لصح رجأ لكف ةروهشم ةريثك كلذ ىف ةحيحصلا ثيداحألاو

 . اهلثم هُْوَع ىبنلل لصحيف رجأ ةايحلاو هلثم هيعسل ِمُليَع ىبنلل لصح
 لمكأو عفرأ ىه هناكَ انيبن اصوصخو ةيقيقحلا ةيخزربلا ءايبنألا ةايح نإ

 نوبرشيو نولكأيف شيعن اك اوشيعي نأ اهب ىنعن اننأ قمحأ وأ لهاج روصتي نأ نم

 نم نوجرخيو كلذ ىلإ نيرطضم نوطوغتيو نولوبيو برشلاو لكألا ىلإ نيجاتحم
 اهتازحأو اهحارفأ ىف ةمألا ةكراشمو نارقلا عماجمو ركذلا سلاجم روضحلا مهروبق
 مهقوفو ةقيضلا ةرفحلا كلت ىف ضْألا تحت مهروبق ىلإ نوعجري مث اهمساومو اهدايعأو
 اهاضري ال ىتلا ةناهإلا نيع وه لب ةبقنم وأ ةمارك ىندأ اذه ىف سيل « باوتلا
 هفقلخ ريخ ىلع كلذب ىلاعت هللا نمي نأ نع الضف هل مداخ وأ عباتل ناسنإلا
 . الكو اشاح فلأو الكو اشاح هديبع لجأو
 « ةقداصلا ةفرعملاو لماكلا كاردالاو ماتلا روعشلا ىه ةيقيقحلا ةيحنربلا ةايحلا نإ

 . ةالصو ديمحتو ليلهتو حيبستو ءاعد ةحلاص ةبيط ةايح اهنإ
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 ىرخأ تادابعو مهروبق ىف ءايبنألا ةالص
 ةيقيقح ةالص مهروبق ىف مهتالص ةيخنربلا ةايحلا كلت تارمث نمو

 نع : اهنمف ,« عوضوملا اذه ىف ثيداحأ تءاج دقو « ةيلاثم الو ةيلايخ تسيل

 ْ : ِهتلَع هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ

 .. «نولصي مهروبق ىف ءايحأ ءايبنألا»
 دئاوزلا عمجم ىف اذك « تامقث ىلعي ىأ لاجرو رازبلاو ىلعي وبأ هاور

 . ةلأسملا هذهب صاخلا ءزجلا ىف ىقبيبلا ظفاحلا مامإلا لاق ء 5١١( ص م ج)

 : لاق هّلَي2َ ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نع ةياور ىفو
 نيب نولصي مهنكلو . ةليل نعيبرأ دعب مهروبق ىف نوكرتي ال ءايينألا نإ»

 . «روصلا ىف خفني ىتح ىلاعت هللا ىدي

 نوكرتيال  ملعأ هللاو هب دارملاف ظفللا اذبب حص نإ : ىقييبلا لاق

 :ىقيينلا لاق « ىلاعت هللا ىدي نيب نيلصم نونوكي مث « رادقملا اذه الإ نولصي ال

 . ةحيحصلا ثيداحألا نم دهاوش مهتوم دعب ءايبنألا ةايحلو
 : ثيدح هديناسأب ىقبيبلا ركذ مث

 . «هربق ىف ىلصي مهاق وهو ىسومب تررم»
 : ثيدحو

 لجب اذإو ىلصي ماق ىسوم اذإف , ءايبنألا نم ةعامج ىف ىعيأر دق»
 ساسلا برقأ ىلصي مثاق ميرم نبا ىسيع اذإو ةءونش لاجر نم هنأك دعج برض

 هب سانلا هبشأ ىلصي ماق مهاربإ اذإو , ىفقنلا دوعسم نب ةورع اهبش هب
 لاق ةالصلا نم تغرف املف مهتمأف ةالصلا تناحف  هسفن نعي - مكبحاص
 ىأدبف هيلإ تفتلاف ١ هيلع ملسف رانلا بحاص كلام اذه ! دمحم اي : ىل لئاق

 «مالسلاب

 قازرلا دبع هجرخأو « (718 ص ” ج) سنأ نع ملسم هجرخأ : تنق
 ش . (5ال/ ص " ج) فنصملا ىف

 . قدتسملا قوشمملا محللا فيفخ ىأ . برض : هلوقو
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 ىميتلا ناميلس نع حيحصلا ثيدحلا ىو : ةوبنلا لئالد ىف ىقبيبلا لاقو

 : لاق هتيم هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع ىنانبلا تباث
 ىف ىلصي مهاق وهو رمحألا بيشكلا دنع ىب ىرسأ ةليل ىسوم ىلع تيتأ»

 . (ةربق

 . (558 ص ١ ج) ملسم هجرخأ حيحص وهو : تلق

 نم انيلع ةالصلا فيفخت ىف ببسلا نأ كشلا لبقي ال امب تبث دقو
 هبر ةلاسر ىدأ دق تيم وهو مالسلا هيلع ىموم وه تاولص سمخ ىلإ نيسمخ

 ةمألا ىلإ ريخ مظعأ لاصيإ ىف ببسلا وه هنكلو ىلعألا قيفرلا ىف هراوج ىلإ لقتناو
 فيفختلا كبر لس : هل لاقو هبر ةعجارم ِهُلْيَيَع دمحم انيبن نم بلط انيح ةيدمحما

 وأ ةظقيلا ىف لهو ةيلايخ وأ ةيقيقح ةعجارمللا هذه لهف « كلذ قيطت ال كتمأ نإف
 تقو ىتح ايح لازي ال مأ تام ىسوم لهو ةبوذكم مأ ةحيحص ىه لهو مانملا ىف
 ؟ ةعجارملا كلت

 : امهنع هللا ىضر سابع نبا نع هححصو آجلا جرخأ

 , اذكو اذك ةيث : اولاق ؟ هذه ام : لاقف ةيث ىلع رم ِهَنَِع ىبنلا نأ»

 وهو فوص نم ةبج هيلعو فيل اهماطخ ةقان ىلع سنوي ىلإ رظنأ ىنأك : لاق
 . (594 ص 4 ج) روشملا ردلا . ها .. «كيبل مهللا كيبل : لوقي

 : ريخآ ثيدح ىفو

 لاجرلا نم ءار تنأ ام نسحأك مدآ الجر تيأرف ةبعكلا دنع ةليل ىنارأ»
 رطقت ىهف اهلجر دق مسمللا نم ءار تنأ ام نسحأك ةمل هل , لاجرلا مدآ نم
 ؟ اذه نم تلأسف تيبلاب فوطي نيلجر قتاوع ىلع وأ نيلجر ىلع اكتم ءام
 .. ؟مرم نبا حيسملا اذه : ليقف

 : رخخآ ثيدح ىو

 ىسوم ىلإ رظنأ ىفأك : لاقف , قرزألا ىداوب رم ِهَْكََع هللا لوسر نإد
 ىأك : لاقف ىشره ةيث ىلع ىنأ مث ةيبلتلاب هللا ىلإ راوج هلو « ةيشلا نم اطباه
 هنقان ماطخ فوص نم ةبج هيلع ةدعج ءارمح ةقان ىلع ىتم نب سنوي ىلإ رظنأ
 .. «ىبلي وهو ةبلخ

 اق ١



 : رخآ ثيدح فو

 . «هينذأ ىف هيعبصا اعضاو ىسوم ىلإ رظنأ ىنأك»
 كلذكو . ىسيعو ىسوم ىف مدقت دقو حيحصلا ىف اهلك ثيداحألا هذهو

 هلوق نإو « مانم ايؤر كلذ نإ : لاقي الو « مبب ِهُتَْع ىبنلا ةمامإو امايق مهتالص
 ىذلا حيحصلا ىلع ةظقي ناك هيف قفتا امو ءارسإلا نأل مونلا ىلإ ةراشإ هيف ىنارأ
 ىفنارأ : هلوقو 2« قح ءايبنالا ايؤرف مون هنأب ليق ولو 2 فلخلاو فلسلا روهمج هيلع

 ا ةظقيلا ىف كلذ ناكو . رجحلا ىف ىنتيأر : هلوق ليلدب مانملا ىلع هيف ةلالد ال

 ٠ . مالكلا ةيقب هيلع لدي

 : مهداسجأ ءاقب

 هيفو . ةخفنلا هيفو . ضبق هيفو . مدآ قلخ هيف ةعمجلا مكمايأ لضفأ»
 : اولاق , ىلع ةضورعم مكتالص نإف . هيف ةالصلا نم ىلع اورثكاف ةقعصلا

 مرح هللا نإ : لاقف  تيلب نولوقي  تمرأ دقو كيلع انتالص ضرعت فيكو
 . «ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضْرألا ىلع

 هدنسم ىف دمحأو ةبيش ىلأ نباو روصنم نب ديعس هجرخأ ثيدحلا اذه

 ىف ىفاربطلاو مهنتس ىف هجام نباو ىناسنلاو دواد وبأو هل ةالصلا ىف مصاع نباو

 ءايبنألا ةايح ىف ىقييبلاو مهحاحص ىف مآحلاو نابح نباو ةميزخ نباو همجعم
 . هفيناصت نم امهريغو ناميإلا بعشو

 بيهرتلاو بيغرتلا ىف لاقو صوصخم ءزج ىف ىرذنملا ظفاحلا اهعمج ةريثك قرط نم

 ماحلاو هحيحص ىف نابح نباو دوادوبأو دمحأ هاورو ديج دانسإب هجام نبا هاور
 حص : ىبطرقلا هللادبع ىلأ نع القن حورلا باتك ىف مقلا نبا لاقو ٠ هححصو

 ءايبنألا عم عمتجا هم هنأو « ءايبنألا داسجأ لكأت ال ضْألا نأ هََِع ىبنلا نع

 : ربخأ دقو ىسوم اصوصخ ءامسلا فو « سدقملا تيب ىف ءارسإلا ةليل

 .. «مالسلا هيلع دري ىتح هحور هيلع هللا در الإ هيلع ملسي ملسم نم امد

1-5 



 مهنأ ىلإ عجار وه امنإ ءايبنألا توم نأب عطقلا هتلمج نم لصحي ام كلذ ريغ ىلإ
 ةكئالملا ىف لاحلاك كلذو « ءايحأ نيدوجوم اوناك نإو مهكردن ال ثيحب انع اوبيغ

 دمحم خيشلا اضيأ هرقأو ىبطرقلا مالك لقن دقو . مهارن الو نودوجوم ءايحأ مهنإف
 : ىبطرقلا هللا دبع وبأ لاق : هصنو ةنسلا لهأ ةديقع حرش ىف ىلبنحلا ىنيرافسلا

 بزي ىذلاو : ملسم حرش ىف مهفملا بحاص ىبطرقلا رمع نب دمحأ انخيش لاق
 لديو لاح ىلإ لاح نم لاقتنإ وه امنإو ضحم مدعب سيل توملا نأ لاكشإلا اذه

 . نيحرف نوقزري مهبر دنع ءايحأ مهلتقو مهتوم دعب ءادهشلا نأ كلذ ىلع

 قحأ كلذب ءايبنألا ناك ءادهشلا ىف اذه ناك اذإو « ايندلا ىف ءايحألا ةفص هذهو
 هابأ نأ رباج نع حص دقو « للبت ال ءادهشلا داسجأ نأ ىبطرقلا ركذو . ىلوأو

 ربق ىف انفدو دحأب دهشتسا نمم امهو مهنع ىلاعت هللا ىضر حومجلا نب ورمعو

 ىلع هدي عضوف حرج دق امهدحأ ناكو  اريغتي مل ادجوف امهبق ليسلا رفح دحاو

 تناك 5 تعجرف تلسرأ مث هحرج نع هدي تطيمأف « كلذك وهو نفدف هحرج
 ىتلا نيعلا ةيواعم ىرجأ املو « ةنس نوعبرأو تس دحأ نيبو كلذ نيب ناكو

 تباصأ قوملا لقنو « ةنس نيسمخ نم وحنب دحأ دعب كلذو ةنيدملاب اهطبنتسا
 نفد امئأك مارح نب هللادبع دجوو مدلا هنم لاسف هنع هللا ىضر ةزمح مدق ةاحسملا
 تدب ديلولا مايأ مدهتا امل ِهلَِع ىبنلا رادج نأ ةنيدملا لهأ ةفاك ىورو « سمألاب
 . اديهش لتق دق ناكو هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع مدق مه

 ةبكرو قاسب مدق مه تدب مدهلا لصح امل هنأ ةيميت نبا خيشلا ركذ دقو

 هتبكرو رمع قاس هذه : لاقف . ةورع هاتاف زيزعلادبع نب رمع كلذ نم عزفف
 . (93568 مقتسملا طارصلا ءاضتقا) ها . زيزعلادبع نب رمع نع ىرسف

 ةلاسر ىقبيبلا نيسحلا نب ركبوبأ ةجحلا مامإلا عوضوملا اذه ىف فلأ دقو

 . مهداسجأ ءاقبو ءايبنألا ةايح ىلع لدت ىتلا ثيداحألا نم ةلمج اهيف عمج ةصاخ
 . كلذب ةصاخ ةلاسر ىطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا فلأ كلذكو

 اي ا #
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 لناس . ا
 ال دمحم انيبنب ةصاخ ةايح

 اهنع ثدحت هريغ نم مظعأو لمكأ ةيخزرب ةايح هتَع دمحم انيبنل تبث دقو

 هعامسو اهامعأ ىلع هعالطإو اهاوحأب هتفرعمو ةيدمحملا ةمألاب هلاصتا تبثت هسفنب

 . ةريثك بابلا اذه ىف ثيداحألاو « مهمالسل هدرو مهمالكل

 :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىضر دوعسم نب هللادبع نع اهنمف

 . «مالسلا ىتمأ نم ىنوغلبي ضرألا ىف نيحايس ةكئالم هلل نإ»

 بيغرتلا نم . ها هحيحص ىف نابح نباو ىناسنلا هاور : ىرذنملا لاق

 . (118 ص '” ج) بيهرتلاو
 ةحيحص ديناسأب ةفلتخم قرط نم هيغو ىضاقلا ليعامسإ هاورو : تلق

 هللا دبع نع ناذاز نع بئاسلا نب , هللا دبع نع ىروثلا نايفس ىلإ اهيف بير ال

 ىف اذكه . بئاسلا نب , هللادبع ىنثدح : لاقف عامسلاب ىروثلا حرصو دوعسم نبإ

 امهقثوو ٠ ملسم انف ىور كاذازو بئاسلا نب , هللادبعو ليعامسإ ىضاقلا باتك

 . حيحص نذإ دانساإلاف نيعم نبا

 : لاق ِهُيَع ىبنلا نع هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع : اهنمو

 ضرسعت مكل ريخ قافوو . مكل ثدحيو نوثدحت مكل ريخ قايح»
 ترفغتسا رش نم تيأر امو . هللا تدمح ريخ نم تيأر امف ّىلع مكلامعأ

 . «مكل هللا

 : بيرقتلا حرش ىف بيؤاتلا حرط نم زئانجلا باتك ىف قارعلا ظفاحلا لاق

 ت5 ليج هدانسإ

 اذكو 2 صئاصخلاو تازجعملا ىف ىطويسلا ظفاحلا هححصو « حسيحصلا لاجر

 : 4١0١( ص ا“ ج) ريدقلا ضيف ىف ىوانملا صنو « ىراخبلا حراش ىنالطسقلا

 باهشلا اذكو « ىنالطسقلل بهاوملا حرش ىف ىناقرزلا اذكو « حيحص هنأب
 .(١٠*؟ ص ١ ج) افشلا حرش ىف ىجافخلا

 ) )7٠٠١مقر باتكلا رخآ قحلملا رظنأ ٠١ .
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 اضيأ هاور : لاقو (١٠؟ ص ١ ج) افشلا حرش ىف ىراق ىلع الملا اذكو
 . حيحص دنسب هدنسم ىف ةماسأ نب ثراحلا

 ثيدحلا اذه ءاجو . (55١؟ ص 4 ج) ةيلاعلا بلاطملا ف رجح نبا هركذو
 ىضانقلا ليعامسإ ظفاحلا هاورو « ىنزملا هللادبع نب ركب نع السرم رخآ قيرط نم
 : ىنابلالا خيشلا هيف لاق ء ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلا ءزج ىف

 ٠ . حيحص لسرم
 مراصلا هباتك ىف هددشتو هتنعت عم ىداها دبع نبا ظفاحلا هححصو

 . ىكنملا

 انلامعأ ملعي ِهَُِع ىبنلا نأ ىلع لدي وهو هيف نعطم ال حيحص ثيدحلاف
 كلذك ناك اذإو . حيبقو ءىم نم انلعف ام ىلع انل هللا رفغتسيو هيلع اهضرعب

 انيف عفشيف كلذب ملعي هنآل هيدل هب عفشتسنو هللا ىلإ هب لسوتن نأ انل زوجي هنإف
 , اهيركتو افيرشت هدازو « ملسو هلاو هيلع هللا ىلص عفشملا عيفشلا وهو انل وعديو
 كلذو هتمأ ىلع ديهش ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ نارقلا ىف هللا ربخأ دقو
 : كرابملا نبا لاق « ملعو ىأر ام ىلع دهشيل هيلع مهامعأ ضرعت نأ ىضتقي

 : لوقي بيسملا نب ديعس عمس هنأ ورمع نب لاهنملا نع راصنألا نم لجر انربخأ

 مهئامسأب مهفرعيف ايشعو ةودغ هنمأ مَع ىبنلا ىلع هيف ضرعي الإ موي نم سيل
 ةمأ لك نم انئج اذإ فيكف# : ىلاعت هللا لوقي « مهيلع دهشي كلذلف مهلامعأو

 . «اديهش ءالؤه ىلع كبانيجو ديهشب

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر رساي نب رامع نع : اهنمو
 : ملسو هلاو هيلع هللا

 دحأ ىلع ىلصي الف . قئالخلا ءامسأ هللا هاطعأ اكلم ىربقب لكو هللا نإ»
 .«كيلع ىلص دق نالف نبا نالف اذه هبيأ مساو همساب ىنغلبأ الإ ةمايقلا موي ىلإ

 : هيَع هللا لوسر لاق : هظفلو نابح نبا خيشلا وبأو رازبلا هاور

 اذإ ىربق ىلع مهاق وهف قئالخلا ءامسأ هاطعأ اكلم لكو ىلاعتو كرابت هللا نإ»
 نالف نبا نالف كيلع ىلص ! دمخم اي : لاق الإ ةالص ىلع ىلصي دحأ سيلف . تم

 .. هارشع ةدحاو لكب لجرلا كلذ ىلع ىلاعتو كرابت برلا لصيف : لاق
5648 - 



 . 5.6١0( ص 7 ج) بيغرتلا نم . ها (هوحنب ريبكلا ىف ىناربطلا هاور)

 نع نميأ نب دنيز نع لاله ىلأ نب ديعس نع ثراحلا نب ورمع نع ابنمو
 : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ءادردلا ىلأ نع ىسن نب ةدابع

 ادحأ نإو ةكئالملا هدهشت دوهشم هنإف ةعمجلا موي ىلع ةالصلا اورثكأ»
 : تلق : لاق .. ءانم غرفي ىعح هتالص ىلع تضرع الإ ىلع ىلصي نل

 داسجأ لكأت نأ ضِرَألا ىلع مرح هللا نإ , توملا دعبو» : لاق ؟ توملا دعبو

 . «قزري ىح هللا ىبنف ءايبنألا

 عطقنم هنأ الإ حيحص ثيدحلا اذه دئاوزلا فو . ننسلا ىف هجام نبا هاور

 نميأ نب ديزو . ءالعلا هلاق ء ةلسرم ءادردلا ىلأ نع هتياور ةدابع نأ « نيعضوم ىف

 . (574 ض) هجام نبا ننس نم ىبتنا . ىراخبلا هلاق ةلسرم ةدابع نع

 :لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع اهنمو

 .. ؛مالسلا هيلع ّدرأ ىتح ىحور ىلع هللا ّدر الإ ىلع ملسي دحأ نم امد

 . (455 ص ” ج) بيغرتلا ىف اذك دوادوبأ هاور

 دنسم ىفو : لاقو ,. ملسم طرش ىلع ثيدحلا اذه : ةيميت نبا خيشلا لاق

 . «هتغلب ايئان ىلع ىلص نمو . هتعمس ىلع ىلص نمد

 . ىنطقرادلا هاور

 : لاق هنأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هنع هيغو ىفاسنلا ىفو

 . «مالسلا ىتمأ نع ىنوغليي ةكئالم ىربقب لكو هللا نإو

 مهقتسملا طارصلا ءاضتقا) . ها ةددعتم بابلا اذه ىف رخأ ثيداحأ ىلإ

 ا . 5١4( ص
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 : ليَ
 هادان نم بيجي ْهُيَع ىبنلا

 . دمحم اي : الئاق هادان نم بيجي ِكَُْع ىبنلا

 نسشلو] : ىسيع ركذ ىف ىلعي ىبأ دنع هنع هللا ىضر ةريره ىلأ ثيدح ىف
 .. [هنبيجأل دمحاي : لاقف ىربق ىلع ماق
 . هربق ىف هع هتايح ناونعب 7 ص/ 4 ةيلاعلا بلاطملا ف رجح نبا ظفاحلا هركذ

 نفك 0
0 

 هْيَع ىبنلا ىلإ ديربلاب مالسلا لاسرإ
 كيلإ ىل نإ : لاق زيزعلادبع نب رمع تعدو امل : لاق ىدهملا ديزي نع

 اذإ كارأ ىفإ : لاق ؟ ىدنع كتجاح ىرت فيك ! نينمؤملا ريمأاي : تلق « ةجاح

 . مالسلا ىنم هئرقاف ِهْيَع ىبنلا ربق ىرتس ةنيدملا تيتأ

 نم ادصاق ديربنا هجوي زيزعلا دبع نب رمع ناك : لاق نادرو نب متاح نعو

 . مالسلا ملسو هلاو هيلع هللا لص ىبنلا هنع ءىرقيل ةنيدملا ىلإ ماشلا
 .(#6" صاغ“ ج) ةرايزلا باب ىف افشلا ىف ضايع ىضاقلا هركذ

 ىف ىقييبلاو ايندلا ىلأ نبا هاور هنأ افشلا حرش ىف ىراق ىلع الملاو ىجافخلا ركذو

 لوسر ىلإ مالسلا نولسري مهنأ فلسلا باد نم ناك : ىجافخلا لاقو « بعشلا

 رمعو ركب ىبألو مالسلاو ةالصلا هيلع هل لسريو هلعفي رمع نبا ناكو « ِهَيَْع هللا

 ناك نإو هيلع ملس نم مالس هغلبي ناك نإو هّلْيَع هللا لوسرو « امهنع هللا ىضر
 . ها . هسفنب مالسلا هيلع هدرو هدنع هباطخ ةليضف اذه ىف نكل هنع اديعب

 . 5١5( ص ” ج) ىجافخلل ضايرلا ميسن نم

 . ١6 ص رشبلاو تالصلا ىف ىدابا زوريفلا هركذو

 ىوبنلا ربقلا نم عمسي ناذاو مالسو توص
 ربتعي ىذلا ننسلا هباتك ىف ىمرادلا هللادبع دمحم وبأ ظفاحلا مامإلا ىور

 ديعس نع دمحم نب ناورم انربخأ : لاق « ةتسلا ةيثيدحلا لوصألا بتك نم
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 هيلع هللا ىلص ىبنلا دجسم ىف نذؤي مل ةرحلا مايأ ناك امل : لاق زيزعلا دبع نبا

 فرعي ال ناكو , دجسملا نم بيسملا نب ديعس حربي ملو مقي مو , اثالث ملسو
 . ها . هانعم ركذف ِكَُع ىبنلا ربق نم اهعمسي ةمهمبب الإ ةالصلا تقو

 ماكحأ ىف باهولادبع نب دمحم خيشلا هلقنو ء (4 4 ص ١ ج) ىمرادلا ننس نم

 . 47 ص] ”/ج هتافلؤم ةعومجم نم توملا ىنمت

 ف سوماقلا بحاص ىدابا زوريفلا نيدلا دجم مامإلا ةياورلا هذه لقنو
 ةنيدملا تثجف تججح : نابيش نب مهاربإ لاقو . ١54 ص رشبلاو تالصلا

 نم تعمسف هيلع تملسف « ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق ىلإ تمدقتف

 . مالسلا كيلعو : ةرجحلا لخاد
ِ 
 عئاقولا هذه ةيميت نبا ديبأت

 ربقلا ذاختا نع همالك ضرعم ىف عئاقولا هذه ةيميت نبا خيشلا ركذ

 اموق نأ نم ىوري ام بابلا اذه ىف لحخدي الو : لاق مث . دبعي انثو وأ ادجسم

 دييعس نأو . نيحلاصلا نم يغ روبق وأ ه2 ىبنلا ربق نم مالسلا در اوعمس
 . ها كلذ وحنو ةرحلا ىلايل ربقلا نم ناذألا عمسي ناك بيسملا نبا

 . © '”ما/ا# ص مقتسملا طارصلا ءاضتقا)

 تاداعلا قراوخو تاماركلا نم ركذي ام كلذكو : رخآ عضوم ىف لاق مث
 قوتو اهدنع ةكئالملاو راونألا لوزن لشم نيحلاصلاو ءايبنألا روبق دنع دجوت ىتلا

 هناريج ىف مهضعب ةعافشو اهرواج نمعو اهنع رانلا عافدناو اهل مثاهبلاو نيطايشلا
 لوزنو اهدنع ةنيكسلاو سنألا لوصحو مهضعب دنع نافدنإلا بابحتساو قوملا نم
 ءايبنألا روبق ىف امو , هيف نحن امم سيل قح اذه سنجف اهب ناهتسا نمب باذعلا
 قوف ةماركلاو ةمرحلا نم هللا دنع امل امو . هتمحرو هللا ةمارك نم نيحلاصلاو

 . ها . كلذ ليصفت عضوم اذه سيل نكل , قلخلا رثكأ همهوتيام
 (”174 ص مقتسملا طارصلا ءاضتقا نم)

 ان طن ند
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 «ءايبنألا ريغل تاماركلا هذه ضعب توبث»

 هللا ىضر حلاصلا فلسلا ضعبل تاماركلا هذه نم ائيش ملعلا لهأ ىور دقو
 مهنيعأب اهوأر نيذلا تاقثلا نع تاقثلا مهنع اهلقنو , مهتافو دعب م تلصح مهنع

 باك ىف لاق « هللا همحر باهولادبع نب دمحم خيشلا نع كلذ ضعب انه لقننسو

 : دوعس نب دمحم مامالا ةعماج اهترشن ىتلا هتافلّؤم ةعومجم نمض توملا ىنت ماكحأ

 : ربقلا ىف ةالصلا

 ادحأ تيطعأ تنك نإ مهللا : لاق هنأ تباث نع دامح نع نافع نع دمحألو

 . ىربق ىف ةالصلا ىنطعأف « ِهبق ىف ةالصلا

 ىفانبلا اهبباث تلخدأ - وه الإ هلإ ال ىذلا هللاو - انأ : لاق ريبج نع ميعن ىنألو

 يلصي هب انأ اذإف « ةنبل تطقس « نبللا هيلع انيوس املف « ليوطلا ديمح ىعمو ؛ هدحل ىف

 . وربق ىف

 : نارقلا ةءارق

 صجلاب نوزمي اوناك نيذلا ينثدح : لاق يبلهملا نب مهاربإ نع ريرج نبالو هلو
 . نارقلا ةءارق انعمس ىنانبلا تباث ربق ةنابجب انررم اذإ انك : اولاق « راحسألاب

 هءابخ هَ ىبنلا باحصأ ضعب برض : لاق سابع نبا نع هنسحو ىذمرتللو

 ىقأف ءاهمتخ ىتح كلملا روس أرقي ناسنإ هيف اذإف ءربق هنأ بسحي ال وهو «ربق ىلع
 نم هيجنت . ةيجنملا ىه , ةعناملا ىه] : هُيَع هللا لوسر لاقف , هربخأف مَع ىبنلا
 . [ربقلا باذع

 ىف ىتتيأرف تمن] : لَم هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع مآحلاو ىناسنللو

 ؟ اذه نم : تلقف ء أرقي راق توص تعمسف - ةنجلا تلخد : ىلاسنلا ظفلو - ةنجلا
 كاذك ءربلا كاذك ءربلا كاذكر : ِهَليَع هللا لوسر لاقف « [نامعنلا نب ةئراح : اولاق

 . همأب سانلا ربأ ناكو [ربلا

-1١969- 



 ظفحي ملو تام اذإ نموملا نأ ىنغلب : لاق نسحلا نع ايندلا ىبأ نبالو

 . هلهأ عم ةمايقلا موي هللا هثعبب ىتح هربق ىف نارقلا هومّلعي نأ هتظفح رمأ نارقلا

 . قوعلا ةيطع ليسارم نم هانعم ىفلسلا ىورو . هوحن ىشاقرلا ديزي نع هلو

 : روبقلا لهأ روازت
 : لوقيو « نفكلا نسح بحي ناك : لاق نييس نبا نع ةبيش ىبأ نبالو

 , اعوفرم رباج نع ةماسأ ىلأ نبا دنسم ىف هانعمو « مهئافكأ ىف نوروازتي مهنإ

 . مهوربق يف نوروازتيو نوهابتيو هيفو

 . [هنفك نسحيلف هاخأ مدحأ يلو اذإ] : هثيدح نم ملسلو

 ةداتق ىلأ نع هحيحص ىف ىنادمهحلا يحي نب دمحمو هجام نياو ىذمرتللو

 . [مهروبق ىف نوروازتي مهنإف . هنفع نسحيلف هاخأ مدحأ يلو اذإ] : اعوفرم

 : تيم عم خزربلا ىلإ ايندلا نم ةلاسر

 الجر نأ : دعس نب دشار نع هب سأب ال دنسب ايندلا ىلأ نبا جرخأو

 : نلقف « اهنع ناسف « نهعم هتأرما ري ملو « مانملا ىف ءاسن ىّأرف « هتأرما تيفوت
 هيَ ىبنلا لجرلا قأف , انعم جرخت نأ ىيحتست يهف « اهنفك ىف متصق مكنإ

 نم الجر قأف [؟ ليبس نم ةقث ىلإ له رظنأ] : هَع ىبنلا لاق , هبخأف
 قوملا غلبي دحأ ناك نإ : يراصنألا لاقف « وبخأف « ةافولا هترضح دق راصنألا

 نفك ىف امهلعجف « نارفعزلاب نيدوزم نيبوشب ءاجف « يراصنألا ىفوتف « تغلب
 نارفصألا نابوثلا اهيلعو « هتأرما نهعمو « ةوسنلا ىأر ليللا ناك املف , يراصنألا

 تأر ىتلا ةأرملا ةصق : ىبايرفلا فسوي نب دمحم نع ىزوجلا نبا ىورو

 اهمأ نأ : هيفو . هولأسو دمحم ىلع اوصقف , نفكلا اهيلإ وكشت « مانملا ىف اهمأ
 مهنأ : ثيدحلاكذف : ىبايرفلا لاق « ةنالف عم هوثعباو « انفك ىل اورتشا : اه تلاق

 ىذلا مويلا ىف ةأرملا تتامف .انفك احل اورتشا : تلقف , مهنافكأ ىف نوروازتي

 . اهعم هوعضوو . تركذ
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 : روبقلا ىلع رولا

 ماشلاب ىتف نأ - ةمامأ ىلأ بحاص - بلاغ ىلأ نع ايندلا ىأ نبالو

 تناك ام ىقدلاو ىلإ ىنضفد ىلاعت هللا نأ ول تيأرأ : همعل لاقف . توملا هضح

 نم ىل مجرأ هللا هللاوف : لاق « ةنجلا كلخدت تناك هللاو ًاذإ : لاق ؟ ىل ةعناص

 « هيلع هانيوسف « نبللاب : انلقف . همع عم ربقلا تلخدف . ىتفلا ضبقف « ىقدلاو

 وربق ءىلم : لاقف ؟ كنأش ام : تلقف « رخأتف همع بوف « ةنبل اهنم تطقسف

 . هرصب ّدم هل حسفو « ازون

 هنأ : ثدحن انك « ىشاجنلا تام امل : تلاق ةشئاع نع هيغو دواد ىنألو

 . رون هبق ىلع ىري لازي ال

 ةزانج ترضح : لاق ةرامع نب نمحرلادبع نع ركاسع نبا خيرات ىفو
 ّدم هل حسف دق هتيأر هتيوس املف « وبق لزن نميف تنكف « سيق نب فنحألا

 . تيأر ام اوري ملف « ىبلاحصأ كلذب تربخأف , ىرصب
 ىرن انك « هباب ىلع ىفنحلا ناهام بلص امل : لاق ىفنحلا مهاربإ نعو

 . ليللا ىف هدنع ءوضلا

 ةبتكملاب 8/77١ / ةروصملا ةخسنلا ىلع ححصملا توملا ىنمت ماكحأ رظنا

 ١ نيبجلا هللادبع خيشلاو ناحدسلا نمحرلادبع خيشلا قيقحت ضايرلاب ةيدوعسلا

 . يناثلا مسقلا هقفلا دلجم

 دقو « خيشلا ىلإ اهتبسن حيحصتو خسنلا هذه قيثوت ةعومجملا لوأ يف اوركذ دقو
 دعب ةلماك ةعومجملا هذه رشنب ضايرلاب دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج تماق

 . باهولادبع نب دمحم خيشلا عوبسأ ةبسانمب اهفارشإ تحت اهقيقحت
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 لاحرلا د شت اال

 : ثيدح مهف ىف سانلا نم ريثك ءىطخي

 ىدجسمو مارحلا دجسملا : دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحبلا دشت الو

 . «ىصقألا دجسملاو , اذه

 رفسلا نأ نوربتعيو هَع ىبنلا ةرايزل لحرلا دش ميرحت ىلع هب نولدتسيف
 « لطاب مهف ىلع ىنبم هنأل . دودرم لالدتسالا اذهو « ةيصعم رفس كلذب

 هلوق نأ وه كلذ نايبو « رخخآ باب ىف لالدتسالاو ,. باب ىف ىرتس اك ثيدحلاف

 دنع فورعملا بولسألا ىلع ءاج . دجاسم ةئالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال : هلع
 ىنشتسملاف « هنم ىنثتسمو ىنثتسم دوجو ىضتقي اذهو « ءانثتسالا بولسأب نييوغللا
 امإ . نيرمألا نم دب الو ء اهلبق ناك ام وه هنم ىنثتسملاو « الإ دعب ناك ام وه

 .٠ وحنلا بتك طسبأ ف فورعمو ررقم اذهو 6 اريدقت وأ ادوجو

 ىننتسملا ركذب حيرصتلا هيف ءاج دق هنأ اندجو ثيدحلا اذه ىلإ انرظن اذإو

 وهو هنم ىتثتسملا ركذ تأي ملو (الإ» دعب ام وهو (دجاسم ةثالث ىلإ) : هلوق وهو
 . هريدقت نم نذإ دب الف «الإ» لبق ام

 لليَع هللا لوسرل بوسنملا ظفللا ناك [ربق] هنم ىنشتسملا نأ انضرف نإف

 مدع ىف رهاظ قايسلا اذهو . دجاسم ةثالث ىلإ الإ ربق ىلإ لاحرلا دشتال

 عءهنم ىنثتسملا نمض لحخاد ريغ ىنثتسملاف « ةيوبنلا ةغالبلاب قئال ريغو ماظتنالا

 جرحتي ملاع بلق نئمطي الو « هنم ىنشتسملا سنج نم ىنثتسملا نوكي نأ لصألاو

 ىنثتسملا ىه نوكت نأ حلصت الف هَ هللا لوسر ىلإ ءاشتسالا ف لصألا عم

 ىلع هع هللا لوسرل بوسنملا قايسلا نوكيف [ناكم] ظفل اهنأ ضرفنلف « هنم
 الأ اذه ىنعمو ,« دجاسم ةثالث ىلإ الإ ناكم ىلإ لاحرلا دشت ال . ضرفلا اذه

 . نالطبلا رهاظ سوهلا نم برض اذهو , ريخ وأ ملع وأ ةراجت ىلإ رفاست
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 كلذلو « هنم ىنثتسملا ركذ هيف سيلو ىنثتسملا ركذ ىلع لمتشا ثيدحلاف
 اهل عبار ال هوجو ةئالث الإ لمتحي ال هريدقتو « ةغللا لهأ قافتإب هريدقت نم دب الف
 دشت ال : ردبقملا ظفللا نوكيف ع ربق 1 ظفلب هريدنات نوكي نأ : لوألا هجولا
 . دجاسم ةثالث ىلإ الإ ربق ىلإ لاحرلا

 « ةرايزلل رفسلا عنم ىلع ثيدحلاب لدتسي نم ىأر ىلع ىنبم ريدقتلا اذهو
 وهو « ةيبرعلاب ماملإ ىندأ هدنع نم هغيستسي ال جوجمم دراب ريدقت هنأ ىرت تنأو
 نأ اشاحف « هيلع همالسو هللا تاولص داضلاب قطن نم حصفأ ىلإ هتبسن قيلتال

 . طقاسلا بولسألا اذه لثمب ىضري

 وهو ماع ظفلب ثيدحلا ىف هنم ىنثتسملا ريدقت نوكي نأ : ىناثلا هجولا
 . هب لئاق الو فالخ الب مدقت 5 لطاب اذهو ع ناكم ] ظفل

 [ دجسم ] ظفلب ثيدحلا ىف هنم ىنثتسملا ريدقت نوكي نأ : ثلاثلا هجولا

 . دججاسم ةثالث ىلإ الإ دجسم ىلإ لاحرلا دشت ال : ظفلب ثيدحلا قايس نوكيف

 تفاهتلا ىفتخاو . حيصفلا ىرغللا بولسألا ىلع ىرجو مظتنا دق مالكلا نأ ىرنف

 ىلإ ىقتلا بلقلا نئمطيو . ةوبنلا حور هيف تقرشأو نيتمدقتملا نيتروصلا ىف حضاولا
 هدم ىفتسملاب ةحرصم ىرخأ ةياور دجوت ال هنأ ضرفب اذه م هللا لوسرل هتبسن
 ال ضرف ضحم ىلإ اهبنع لدعي نأ نيد هل نمل لحي الف ةياورلا هذه تدجو اذإف
 ْ . ةغللا حيصف ىلإ دنتسي

 هيف ام ةربتعملا تاياورلا قيرط نم ةيوبنلا ةنسلا ىف هللا دمحم اندجو دقو

 : لاق بشوح نب رهش نم دمحأ مامإلا هجرخأام : اهنمف « هنم ىنثتسملاب حيرصتلا

 هللا لوسر لاق : لاقف روطلا ىف مالسلاو ةالصلا هدنع تركذو ديعس ابأ تعمس
 : ملسو هيلع هللا ىلص

 ول ةالصلا هيف ىضتت دمجسم ىلإ هلاحر دشي نأ ىطملل ىغبي الا
 . «ىدجسمو ىصقألا دجسملاو مارحلا دجسملا

 . فعض ضعب هيف ناك نإو ثيدحلا نسح رهشو : رجح نبا ظفاحلا لاق

 . (586 ص *” ج ىرابلا حتف)
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 : رخآ ظفل ىو

 ريغ ةالصلا هيف ىغتيي دجسم ىلإ هلاحر دشت نأ ىطملل ىغبني الو

 . «اذه ىدجسمو ىصقألا دجسملاو مارحلا دجسملا

 . نسح هثيدحو مالك هيف ,« رهش هيفو : ىمثيحلا ظفاحلا لاق

 (؟ ص 4 ج دئاوزلا عمجم)
 : ايعهللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ءاج ام اهنمو

 رازي نأ دجاسملا ىتحأ ءايبنألا دجاسم متاخ ىدجسمو ءايبنألا متاخ انأد
 لضفأ ىدجسم ىف ةالص ء ىدجسمو مارحلا دحسملا : لحاورلا هيلإ دشتو

 . «مارحلا دجسملا الإ دجاسملا نم هاوس اميف ةالص فلأ نم

 (” ص 4 ج دئاوزلا عمجم) . رازبلا هاور

 ةئالثلا دجاسملا هذه ادع ام نأ ةمألل نيبيل دجاسملا ىف ِهَْكَي همالكف

 ديزم اهلف ىه امأ ء اهييغ ىلإ رفسلاب بعتلا ىف ةدئاف الف « لضفلا ىف واستم
 ابرض ربتعي ثيدحلا اذه ىف اهماحقاف ثيدحلا اذه ىف رباقملل لخد الو ,. لضف

 ءاملعلا نم ريثكو لب ةبولطم ةرايزلا نأ عم اذه « هُْيَع هللا لوسر ىلع بذكلا نم
 « ةريثك ثيداحأ اذه ديؤيو « تابحتسملا نم اهنأ ىلع كسانملا بتك ىف اهنوركذي

 , اهنم ةلمج ركذن

 : لاق هع ىبنلا نع رمع نبا نع

 . «ىتعافش هل تبجو ىربق راز نم»

 خيشلا هلقنو . فيعض وهو ىرافغلا مهاربإ نب هللادبع هيفو رازبلا هاور
 ىواتفلا) . ها هبذك وأ هعضوب مكحي مل فيعض هنإ : لاقو « ةيميت نبا
 رخا عضوم ىف هنع اذه ريغ تبث نإف « عضوملا اذه ىف 730١ ص 117 ج

 نم مدقتملا ملعن ملو هيف هيأر فلتخا هنأ وأ . هيلع مكحلا ىف ددرتم هنأ هانعمف

 . ذئنيح ةدحاوب قثوي الف رخاتملا
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 : تقبع هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع
 هل نوكأ نأ ىلع اقح ناك قرابز الإ ةجاح هل ملعي ال ارئاز ىنءاج نم»

 . «ةمايقلا موي اعيفش

 . فيعض وهو ملاَس نب ةملسم هيفو « ريبكلاو طسوألا ىف ىناربطلا هاور
 . ('" ص :؛ ج عمجملا ىف اذك)

 . (5508 ص ١ ج ىنغمل) نكسلا نبا هححص : قارعلا ظفاحلا لاقو

 : لاق ُِكيَع ىبنلا نع رمع نبا نع
 . «قايح ىف ىنراز نمك ناك ىنامم ىف ىربق رازف جح نم»

 هقثو ءىراقلا دواد ىلأ نب صفح هيفو « طسوألاو ريبكلا. ىف ىناربطلا هاور
 . ةمئألا نم ةعامج هفعضو . دمحأ

 : ليَ هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع '

 . «قايح ىف ىنراز نمك ناك قوم دعب ىربقراز نم»
 « سنوي تنب ةشئاع هيفو طسوألاو ريغصلا ىف ىناربطلا هاور : ىمثيهلا لاق

 . (/ + دئاوزلا عمجم ىف اذك) اهمجرت نم دجأ ملو

 هلقن 5 ءاضعب اهضعب ىوقي ةريثك قرط اهل ةرايزلا ثيداحأ نأ لصاحلاو
 نإو اصوصخ ١1١٠( ص 5 ج) ريدقلا ضيف ىف ىبهذلا ظفاحلا نع ىوانملا

 قارعلاو نكسلا نباو ىكبسلاك اهحيحصت لقن وأ اهححص ءاملعلا ضعب

 مسن ىف كلذك ىجافخلاو هحراش ىراق ىلع الملا»و . افشلا ف ضايع ىضاقلاو
 ىفكيو « نيدمتعملا هتمئأر ثيدحلا ظافح نم مهلكو « 5١١( ص " ج) ضايرلا

 اولاق نيدلا ناكرأو ءاملعلا لوحف نم مهريغو مهنع هللا ىضر ةعبألا ةمئألا نأ

 ؛ ةدمسعلا مههقف بتك ىف ميباحصأ مهع هلقن 5 يع ىبنلا ةاهز ةيعورشم

 . نيثدحملاو نييلوصألا دعاوق نم فورعم وه اك . ىوتفلاو لمعلاب
 د دع د
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 دجسملا ةرايز ىه ربقلا ةرايز
 ةيميت نبا خيشلا رابتعا ىف

 ملكت نأ دعبف « ةرايزلا نع همالك نمض ءاج سيفن ىأر ةيميت نبا خيشلل
 : لاقف' عجر دجسملا نود هدحو ىدمحملا ىوبنلا ربقلل لحرلا دش ةيعدب نع

 اوأر امل مث ةبرقلا نم اعون ءايبنألا روبق ىلإ رفسلا اولعج هلاثمأو ضرتعملا اذهو
 اك اهيلإ رفاسي روبقلا رئاس نأ اونظ انيبن ربق ةرايز بابحتسا نم ءاملعلا هركذ ام
 : هوجو نم اولضف « هيلإ رفاسي

 صنلاب بحتسم وهو هدجسم ىلإ رفس وه امنإ هيلإ رفسلا نأ : امهدحأ

 . عامجإلاو

 لبقو هنفد دعبو لوسرلا ةايح ىف دجسملل وه رفسلا اذه نأ : ىناثلا

 ربقلا ناك ءاوس دجسملا ىلإ رفس وهف « هيف ةرجحلا لوخد دعبو ةرجحلا لوخد

 0 درجم ربق ىلإ رفسلا هب ةبشي نأ زوجي الف « نكي مل وأ كانه

 ةرايزل رفسلا ىمسي ىذلا  هدجسم ىلإ رفسلا نأ : سداسلا : لاق مث

 روبقلا رئاس ىلإ رفسلا امأو « ليج دعب اليج نوملسملا هيلع عمجأ ام وه  وببق

 . نيعباتلا عابتأ نع الو لب ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ نع فرعي الف

 نورفاسي الو هدجسم ىلإ نورفاسي اولازام نيملسملا نأ دوصقملاو : لاق مث
 نم دحأ نع فرعي ملو « مالسلا امهيلع ليلخلا ربقو ىسوم ربقك ءايبنألا روبق ىلإ

 « سدقملا تيبو ماشلا ىلإ مهئيجم ةرثك عم ليلخلا ربق ىلإ رفاس هنأ ةباحصلا

 لثم هربقل ةرايز سانلا ضعب هيمسي ىذلا لوسرلا دجسم ىلإ رفسلا لعجي فيكف
 ؟ ءايبنألا روبق ىلإ رفسلا

 ادبأ روصتي ال هنأ ىهو ادج ةمهم ةدئاف ةيميت نبا خيشلا مالك نم دافتسيف

 هيف ىلصيو دجسملا ىلإ لخدي ال مث . هدحو ربقلا ةرايز ادصاق هلحر رئازلا دشي نأ

 لقعي ال هنأ هلباقيو هيف ىتلا ةنجلا ةضورو « هتالص ةفعاضمو هتاكرب نم ديفتسيل

 هما؟كدكل



 الو ةرايزلا ىلإ هجوتي ال مث هدحو دجسملا ةرايز ًادصاق هلحر رئازلا دشي نأ ادبأ

 . امهنع هللا ىضر هيبحاصو هيَ ىبنلا ىلع مالسلل فيرشلا ربقلاب فقي

 فيكف) : الشم هلوقب ىنعملا اذه ىلإ هترابع ىف ريشي خيشلا ىرت كلذلو
 . ؟ (ةرايز سانلا ضعب هيمسي ىذلا لوسرلا دجسم ىلإ رفسلا لعجي
 . (هدجسم ىلإ رفس وه امنإ هيلإ رفسلا نإ) : هلوقبو

 هيلع عمجأ ام وه هربق ةرايزل رفسلا ىمسي ىذلا هدجسم ىلإ رفسلا نإ) : هلوقبو
 . (ذوملسملا

 نيملسملا رشعم اننيب تقرف ىربك ةلكشم لحي سيفنلا ديجلا ىأرلا اذهف

 هنأ ىعدا نم كلس ولو « مالسإلا ةرئاد نع هجرخأو اضعب انضعب رفك اهببسبو
 ىف رذعلا سانلل سفتاو هصع ىف فلسلا مامإ ةيميت نبا كلسم فلسلل عبتم
 راد ةنجلاب اوزافو رانلا لوحخد نم ريفغ عمج ملسل مهب نظلا نسحو مهدصاقم
 . رارقلا

 وأ هب انحرص ءاوس قدص لكب هدقتعنو هب هللا نيدن ىذلا قحلا وه اذهو

 دصاق وهف وبق وأ هَيْيَع ىبنلا ةرايزل رفاسم انأ : انم دحاولا لاق ولف « حرصن مل

 ىف دصاق وهف « دجسملا ةرايزل رفاسم انأ : لاق ولو . فيرشلا هدجسم ةلمجلا ىف
 طابترالل .هيونيو هدصقي ام لكب حيرصتلا هتاف هنأ رمألا ىف ام ةياغ « ربقلا ةلمجلا

 « هلع هئاذ ىبنلا دصق نع ةرابع ةقيقحلا ىف وه ىذلا ربقلاو دجسملا نيب قيثولا
 . تع هسفن ىبنلا ىلإ ةقيقحلا ىف رفاسم وه امنإ ربقلا ةرايزل رفاسملا أل

 هيلإ هجوتن امنإ نحنو . رفاسم هيلإ هجوتي الو هدصقي الف ةقيقح ربقلا امأ

 ىلع بجاولاف كلذلو « ةرايزلا كلتب هللا ىلإ برقتنو وه هترايزل انلاحر دشنو هيَ
 روزن نحن : اولوقيو « ةهبشلا نع اداعتبا مهظافلأ اوححصي نأ نييرئازلا نيملسملا
 لجرلل هركأ : كلام لاق انه نمو « ِهَكَع هللا لوسر ىلإ لحرلا دشنو هللا لوسر
 . لوسرلا ربق ترز : لوقي نأ

 « ىظفللا ريبعتلا ف بدألا نم كلذ نأب ةيكلاملا ةمئأ نم ءاملعلا هرسفو
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 ماحدزالا اذه تيأر ال طقف ربقلا ةرايز الإ دصقي ال ربقلا ةرايزل رفاسملا ناك ولو

 .. ةفرشملا ةضورلا ىلع ديدشلا

 ىتح ىوبنلا دجسملا باوبأ حتف دنع نوعفادتيو نوقباستي سانلا تيأر الو

 دجسسملا ىف ةالصلا ىلع نوصرحي نيذلا ءالوهو . اضعب مهضعب لقي داكيل

 هيلع هللا ىلص هللادبع نب دمحم ةرايزل اوءاج نيذلا مه ةضورلا ىلإ ةقباسملاو

 . هيلإ مهلحر اودشو . ملسو

 26 6 3غ

 ديفم قيقحت

 نايبلا ءاوضأ ةلمكت بحاص ملاس دمحم ةيطع خيشلا ةمالعلا قيقحت

 ةنيدملاب ىضاقلا ملاس دمحم ةيطع خيشلا ةمالعلا ةلأسملا هذه ركذ دقو

 رسفملا ةمالعلل نايبلا ءاوضأب ىمسملا روهشملا ريسفتلا هب ممت ىذلا هباتك ىف ةرونملا
 : لاقف ىطيقنشلا نيمأ دمحم خيشلا

 امل اهريغ ىف هعم مالسإلا خيش ىرصاعم عازن ال ول ةلأسملا هذه نأ دقتعاو

 . لاجم الو لحم اه ناك

 , هَ هللا لوسر ةبحمو ةفطاعلاب ساسم او ةساسح اهودجو مهنكلو
 : لاق انيح همالك مزالب ىأ مازتلالاب هيلع اومكحو اهوراثأف

 ةرايزلا لجأ نم دجسملل نوكت لب « ةرايزلا درجم لاحرلا دش نوكي ال

 يفنلا ىلع همالك لمح ول « ةحارص هلقي مل ام هيلع اولوقتف « ثيدحلا صنب المع
 الو مَع هّترايز عنمي مل هللا همحر هنأل كلذ ىتأتي ال ىأ اقفاوم ناكل ىبنلا نم لدب
 ىف ثيدحلا صنب مزتلي امنإو «٠ تابقلاو لئاضفلا نم اهلعجي لب « هيلع مالسلا

 م هلع هللا لوسر ىلع مالسلا هنمو « ءىش لكلو دجسملا ىلإ لاحرلا دش لعج
 .(ه )”صحمخ ج) نايبلا ءاوضأ ىف ةيطع خيشلا مالك ها . هبتك ىف كلذب حرص

 ا 0



 : لاق مث هنع هانلقن ام ةيميت نبا مالك صوصن نم لقن مث

 نمو « ناطبترم دجسملا ىف ةالصلاو ربقلا ةرايز نأ هللا همحر همالك لدف

 ىفتنا امهنيب ةطبارلا تتبث اذإو , عقاولا فلاخ دقف ايلمع امهكاكفنا ىعدا

 رصخآ عضوم ىف حرصو « نيملاعلا بر هلل دمحلاو عازنلا بجوم لازو فالخلا
 دمحأ باحصأ نغ نيحلاصلا روبق ةرايزل رفسلا ىف.ةالصلا رصق ىف "5 ص

 . مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن ربق ىلإ رصقت : اهنم ثلاثلا . لاوقأ ةعبرأ

 : ةيطع خيشلا لاق مث ء (24. ص م ج نايبلا ءاوضأ)

 نيب عقاولا ثيح نم كاكفنا ال هنأ هللا همحر هنم يرصتلا ىف ةياغ اذهو

 . ءاملعلا ةماع دنع دجسملا ىف ةالصلاو ةرايزلا

 رفسلا الإ دصقي ال دقف اذه فرعي مل نم امأو : لهاجلا قح ىف لاق مث

 وهو هلعف امو .« كلذ ىلع باشيف هدجسم ىف ىلصي نأ دب.ال هنإ مث « ربقلا ىلإ

 . رزو هيلع نوكي الو رجأ هل لصحيف بقاعي ال هنع ىبنم هنأ ملعي ملو هنع ىبنم
 . (550 ص مل ج نايبلا ءاوضأ رظنأ)

 باوثلاو رجألا نم مورحمب سيل لاح لك ىلع ربقلا دصاق نأ كل رهظي هبو
 . مظع ناتهب اذه كناحبس ؟ كرشم وأ لاض وأ عدتبم هنأ : هقح ىف لاقي لهف

 د #6

-504- 



 ةرايزلاو كلام مامإلا
 ناك ىذلا وهو ىوبنلا بانجلل اميظعت سانلا دشأ نم وه كلام مامالا

 اميظعتو امارتحا هتجاح اهيف ىضقي الو ابكار الو العتنم ةرونملا ةنيدملا ىف ىثميال

 ريمأ بطاخي وه اهو ؛ هَكَيَع هللا لوسر هيلع ىشم ىذلا ةنيدملا بارتل امبركتو
 نآلا لخدت كنإ : هل لوقيو عوضوملا اذه ىف ةنيدملا ىلإ ءاج امل ىدهملا نينمؤملا

 هنإف مهيلع ملسف راصنألاو نيرجاهملا دالوأ مهو كراسيو كنيمي نع موقب رمتف ةنيدملا
 نمو : هل لاقف . ةنيدملا نم ريخ الو « ةنيدملا لهأ نم ريخ موق ضْرَأْلا هجو ىلع ام

 ضرالا هجو ىلع مويلا ىبن ربق فرعي ال هنأل : لاق ؟ هللادبعابأ اي كلذ تلق نيأ

 . مهلضف ملعي نأ ىغبنيف مهدنع دمحم ربق نمو « هيَع دمحم ربق ريغ
 . (ضايع ىضاقلل كرادملا ىف اذك)

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق انرز : لاقي نأ هرك هنأ ةنيدملل هميظعت ةدش نمو

 « ربقلا ظفل نود ةرشابم ع ىبنلا انرز لئاقلا لوقي نأ دارأ هنأكو . ملسو هلآو

 . اروبق اهولعجت الو مكتويب ىف اولص : ُهّلقَع هلوق ليلدب روجهم ربقلا أل

 نم اهنإف ةرايزلا لصأ ال ابدأ ظفللا هرك امنإ هنإ : رجح نبا ظفاحلا لاق

 عامجإ لحم اهتيعورشم نأو ٠ لالجلا ىذ ىلإ ةلصوملا تابرقلا لجأو لامعألا لضفأ

 . (55© ص " ج ىراخبلا حيحص حرش ىرابلا حتف) . عازن الب

 ةرايزلا فاوط : لاقي نأ كلام هرك امنإ : ربلا دبع نبا ظفاحلا مامالا لاقو

 هركف مهنيب اميف ىأ « ضعبل مهضعب كلذ سانلا لامعتسال هُم ىبنلا ربق انرزو
 « ظفللا اذهب مهمومع ىأ سانلا عم ملسو هيلع ىلاعت .هللا ىلص ىبتنلا ةيوست

 . ع ىبنلا ىلع انملس : لاقي نأب صخي نأ بحأو



 ديري هَ بق ىلإ ىطملا دش بجاوو سانلا نيب ةحابم ةرايزلا نإف اضيأو
 نأ ىدنع ىلوألاو « ضرف بوجو ال ديكأتو بيغرتو بدن بوجو انه بوجولاب

 َع ىبنلا انرز : لاق ول هنأو هع ىبنلا ربق ىلإ هتفاضإل هل كلام ةهاركو هعنم

 ْ : هع هلوقل ههركي م

 موق ىلع هللا بضغ دتشا , ىدعب دبعي انثو ىربق لعجت ال مهللا»

 .. «دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا

 ةعيرذلل اعطق كعلوأ لعفب هيبشتلاو ربقلا ىلإ ظفللا اذه ةفاضإ ىمحف

 . بابلل امسحو

 روزي نأ لجرلل هركأ : كلام لاقل ةرايزلا ةيهارك دوصقملا ناك ولو : تلق

 دوصقملا نأ ىلع (.. ملا لوقي نأ لجرلل هركأ) : هلوق رهاظ نكل ؛ ِهَْيَع ىبنلا ربق
 . :طقف ظفللا اذبب ريبعتلا ةهارك وه
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 مهريغو ةلبانحخلا دنع 2ع ىبنلا ةرايز بابحتسا

 ء فلسلا ةمئأو ةمألا ءاملع نم ريثك اهركذ دقو :ةعورشم لِيَ ىبنلا ةرايز
 نولوقي ال ةلبانحلا ة ةمئأ نأ معز نم ةيرف در هنم دوصقملا ركذلاب ةلبانحلا صيصختو

 هقف بتك نإف الو ةيرفلا هذه درل ركذلاب مهصيصخت رمُألا ىضتقاف « كلذب

 بتك تعش نإ رظناف ةلأسملا هذبب ةءولممو ةنوحشم اهعيمج ةيمالسالا بهاذملا

 ىعفاشلا هقفلا بتكو « ىكلاملا هقفلا بتك تئكش نإ رظناو « ىفنحلا هقفلا

 اباب اودقع دق مهدجت كنإف . ىرفعجلاو يضاألاو ىديزلا هقفلا بتكو . ىلبنحلاو

 . كسانملا باوبأ دعب ةرايزلا ىف اصوصخم
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 ةرايز ةيعورشم ىف فلسلا ة ةمئأ مالك

 هربق ىلإ لحرلا دشو ِهليَع هللا لوسر انديس
 : ضايع ىضاقلا - ١
 ء فلسلا دنع ةيوبنلا ةرايزلا ةيعورشم ىف ضايع ىضاقلا مالك انه ركذن

 : لاق ِهكْيَع ىبنلا نع رمع نبا نع ملسم هاور ىذلا ثّيدحلل هحرش ىف

 نيدجسملا نيب زرأي وهو . أدب اك ابيرغ دوعيسو اييرغ أدب مالسإلا نإد
 . ءاهرحج ىلإ ةيحازرأت اك

 ناميإلا نأ : هانعم ةنيدملا ىلإ زرأي وهو : كَُع هلوقو : ضايع ىضاقلا لاق
 حصو هناميإ صلخ نم لك ناك مالسإلا لوأ ف هنأل « ةفصلا هذهب ارخاو الوأ

 ه2 هللا لوسر ةيئر ىلإ اقوشتم امإو انطوتسم ارجاهم امإ ةنيدملا قأ همالسإ
 لدعلا ةيس ذحألو كلذك ءافلخلا نمز ىف اذكه هدعب مث « ابرقتمو هنم املعتمو

 نم مهدعب نم مث « اهيف مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا روهمجي ءاددقإلاو مهنم

 : مهنع اهب ةرشتنملا نئسلا ذحخأل ىدهلا ةمئأو تقولا جرس اوناك نيذلا ءاملعلا

 تقو لك ىف كلذ دعب مث اهيلإ لحري هب ردصلا حرشنم ناميإلا تباث لك ناكف
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 ابيتأي الف « ماركلا هباحصأ راثآو هدهاشمب كربتلاو مَع ىبنلا ربق ةرايزل اننامز ىلإ
 . نمؤم الإ

 . ١اا/ ص ىوونلل

 "  ىوونلا مامإلا :

 ةرايزلا نع اصاخ الصف دقع « حاضيإلاب ىمسملا كسانملا ىف فورعملا هباتك

 ةنيدم | اوهجوتيلف ةكم نم نورمتعملاو جاجحلا فرصنا اذإ : هيف لاق « ةيوبنلا

 ىعاسلا حجنأو تابرقلا رم نم اهنإف هلع هقنرت ةرايزل ع هللا م :

 ج) ا  6ص”"٠١(.

 “"'  ىمثيفا رجح نبا مامإلا :

 لاق امهنع هللا ىضر رمع نبا نع امهدانسإب ىنطقرادلاو رازبلا ىور دقو) : هلوق :
 هكَع هللا لوسر لاق :

 . «ىتعافش هل تبجو ىربق راز نم»

 قحلا دبعك ةعامج هححصو هحيحص ىف ةميزخ نبا اضيأ هاور : لاق

 .اضعب اهضعب ىوقي « ةنيل اهلك هقرط : ىبهذلا لوق كلذ ىناني الو , ىكبسلا ىقتلاو

 : ظفلب هححصو ىكبسلا ن نباو ىناريطلاو اضيأ ىنطق رادلا هاورو

 هل نوكأ نأ ىلع اقح ناك قرايز الإ ةجاح هلمحت ال ارئاز ىنءاج نم»
 . «ةمايقلا موي اعيفش

 : ةيار فو

 . «ةمايقلا موي اعيفش هل نوكأ نأ لجو .زع هللا ىلع اقح هل ناك
 هل قلعتال ام دصق بانتجا « قرايز الإ ةجاح هلمحتال : هلوقب دارملاو

 ةراكو « ىوبنلا دجسملا ف فاكتعإلا دصق وحن نم اهب قلعتي ام امأ . ةرايزلاب
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 ىف هدصق رضي الف « هلعف رئازلل بدني امم كلذ ريغو ةباحصلا ةرايزو « هيف ةدابعلا
 برقتلا عم ىوني نأ نسي : مهريغو انباحصأ لاق دقف . هل ةعافشلا لوصح

 . فنصملا هركذ م5 هيف ةالصلاو ىوبنلا دجسملل لحرلا دشب برقتلا ةرايزلاب

 نم ىآلا ىشنألاو ركذلا لمشبو « اتيمو ايح هع هترايز لمشي ثيدحلا مث
 ذإ ةرايزلل رفسلا بدنو « كلذل لاحرلا دش ةليضف ىلع هب لدتسيف « دعب وأ برق
 . دصاقملا مكح لئاسولل

 : حيحص دنسب دواد وبأ جرخأ دقو

 .«مالسلا هيلع درأ ىتح , ىحور ىلع هللا در الإ ىلع ملسي دحأ نم ام»

 ِهَع وه ذإ هيلع ملسملا ىلع هُم هدر ىهو ةميظعلا ةليضفلا هذه لمأتف
 . نولصي مهروبق ىف ءايحأ ءايبنألا : اعوفرم درو امل ءايبنألا رئاسك هربق ىف ىح
 . ها . هيلع درلل نيحلا كلذ ىف ةيقطنلا ةوقلا در ٠ ةفيرشلا هحور در ىنعمو

 (188 ص حاضيإلا نم)

 : ىنالقسعلا رجح نبا ظفاحلا مامإلا

 ىلإ الإ لاحرلا دشت ال) : هلوق دنع ىراخبلا ىلع هحرش ىف رجح نبا لاق
 نأ امإف . فوذحم هنم ىنثتسملا دجاسم ةئثالث ىلإ الإ : هلوق . (دجاسم ةثالث

 وأ . ةثالثا الإ ناك رمأ ىأ ىف ناكم ىلإ لاحرلا دشت ال : ريصيف اماع ردقي

 ةلصو ةراجتلل رفسلا باب دنس ىلإ هئاضفإل لوألا ىلإ ليبس ال , كلذ نم صخأ
 ةبسانم رثكأ وه ام ردقي نأىلوألاو « ىناثلا نيعتف , اهييغو ملعلا بلطو محرلا
 لوق كلذب لطبيف « ةئالثلا ىلإ الإ هيف ةالصلل دجسم ىلإ لاحرلا دشت ال : وهو

 . ملعأ هللاو «نيحلاصلا روبق نم هريغو فيرشلا ربقلا ةرايز ىلإ لاحرلا دش عنم نم

 لاحرلا دش نأ معزف مهضعب ىلع كلذ سبتلا دقو : ريبكلا ىكبسلا لاقو
 نوكي امنإ ءانثتسالا نأل . اطخ وهو « عنملا ىف لخاد ةةثالثلا ريغ ىف نمل ةرايزلا ىلإ
 دجاسملا نم دجسم ىلإ لاحرلا دشت ال : ثيدحلا ىنعمف « هنم ىنئثتسملا سنج نم
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 لاحرلا دشو « ةروكذملا ةثالثلا ىلإ الإ ناكملا كلذ لجأل ةنكمألا نم ناكم ىلإ وأ

 ملعأ هللاو , ناكملا كلذ ىف نم ىلإ لب ناككملا ىلإ سيل ملع بلط وأ ةراهن ىلإ
 . (55 ص *” ج قابلا حتف) . ها

 : ىراخبلا حراش ىنامركلا خيشلا مامإلا

 ةئثالث ىلإ الإ) : هلوق دنع ىراخبلا ىلع هحرش ىف ىنامركلا خيشلا لاق

 ىلإ لاحرلا دشت ال مالكلا ريدقتف : تلق نإف , غرفم ءادثتسالاو : (دجاسم

 زوجي ال ىتح « ىنثتسملا ريغ ناكم ىلإ رفسلا زوجي ال نأ مزليف ناكم وأ عضوم

 دب ال غرفملا ىف هنم ىنشتسملا نأل « هوحنو مالسلا هيلع ليلخلا مهاربإ ةرايزن رفسلا
 . ماعلا معأ ردقي نأ

 تيأر ام : تلق اذإ 5 افصوو اعون ىنثتسملا بساني ام ماعلا معأب دارملا : تلق
 وأ ائيش تيأر ام ال , ًادبز الإ ادحأ وأ الجر تيأر ام : هريدقت ناك « ًاديز الإ

 ىف عقو دقو « ةثالث ىلإ الإ دجسم ىلإ دشت ال : هريدقت انههف « اديز الإ اناويح
 لئاسر ابيف فنصو « ةيماشلا دالبلا ىف ةريثك تارظانم انرصع ىف ةلاسملا هذه

 . ١١( ص ا/ ج) ىنامركلا حرش . ها . .اهنايبل نآلا انسل نيفرطلا نم

 : ىنيعلا نيدلاردب مامإلا خيشلا - 5

 ىضاقلا نع ىعفارلا ىكحو : ىراخبلا حرش ىف ىنيعلا خييشلا لاق
 اهجو ءافولا همزلي هنأ ىدنعف هَ ىبنلا ربق روزي نأ رذن اذإ : لاق هنأ جك نبا

 ىضاقلا لاقو . ىدنع ناهجو هيفف هريغ ربق روزي نأ رذن ولو : لاق . ادحاو
 دجاسملا ريغ ىلإ لاحرلا دش مرحي هنأ : ةيعفاشلا نم ىنيوجلا دمحم وبأو « ضايع

 وهو انباحصأ دنع حيحصلاو , طلغ وهو : ىوونلا لاقو . ىبنلا ىضتقمل ةئالثلا
 دشت ال : ىلاطخلا لاقو . هركي الو مرحي ال هنأ نوققحملاو نيمرحلا مامإ هراتخخا ىذلا
 اهب كربتي ىتلا عاقبلا ىف ةالصلا نم ناسنإلا هرذن اميف باجيإلا هانعمو ربخ هظفل
 هذه ريغ هيلإ ةفاسملا عطقيو هل لحرلا دشي ىتح كلذ نم ءىشب ءافولا مزلي ال ىأ

 ىف ةالصلا رذن اذإ امأف « مالسلاو ةالصلا مييلع ءايبنألا دجاسم ىه ىتلا ةئثالثلا

 . اهيلإ لحري الو هعضوم ىف اهيلصي وأ اهيتأي نأ ىف رايخلا هل نإف عاقبلا نم اهييغ
 هنم دارملا نأ ثيدحلا اذه لماحم نسحأ نم : نيدلا نيز انخيش لاقو
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 ةئالثلا هذه ريغ دجاسملا نم دجسم ىلإ لحرلا دشي ال هنأو طقف دجاسملا مكح

 ةراينو هزنتلاو ةراجتلا فو ملعلا بلط ىف ةلحرلا نم دبجاسملا ريغ دصق امأف
 درو دقو « ىبنلا ف الخاد سيلف كلذ وحنو ناوخإلا ةرابزو دهاشملاو نيح اصلا
 انثدح مشاه انثدح : دمحأ دنسم ىف ثيدحلا قرط ضعب ىف هب احصم كلذ

 ىف ةالص دنع ركذو هنع هللا ىضر ىردخلا ابأ تعمس رهش ىنثدح ديمحلادبع

 : تع هللا لوسر لاق : لاقف . روطلا

 ريغ ةالصلا هيف ىغتي دجسم ىلإ هلاحر دشي نأ ىلصملل ىغبني الد
 . ءاذه ىدجسمو ىصقألا دجسملاو مارحلا دجسملا

 ةدمع) . ها ةمئألا نم ةعامج هقثو بشوح نب رهشو « نسح هدانسإو
 . (554 ص ا/ ج ىراقلا

 : ىنغملا باتك بحاص ةلبانحلا مامإ ةمادق نبا دمحم وبأ خيشلا - '/

 ربق ةرايز بحتسيو : ةمادق نبا هللادبع نيدلا قفوم دمحم وبأ خيشلا لاق
 : متع هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع هدانسإب ىنطقرادلا ىور امل هع ىبنلا

 . «قايح ىف ىنراز امنأكف قافو دعب ىربق رازف جح نم»
 : ةياور ىفو

 . «ىتعافش هل تبجو ىربق راز نم»
 دهاجم نع ثيل نع ناميلس نب صفح انثدح ديعس لوألا ظفللاب هاور

 نأ ةريره ىنأ نع طيسق نب ديزي نع هللادبع ةياور ىف دمحأ لاقو « رمع نبا نع
 : لاق هيلع ىبنلا

 ّدرأ ىتح ىحور ىلع هللا در الإ ىربق دنع ىلع ملسي دحأ نم امد
 . «مالسلا هيلع

 قيرط ىلع ذخأي ال ماشلا قيرط ريغ نم ىنعي طق جحي مل ىذلا جح اذإو

 قرطلا دصقأ نم ةكم دصقي نأ ىغبنيف ثدح هب ثدحي نأ فاخأ ىنأل ةنيدملا
 ليَع ىبنلا ربق دنع اسلاج تنك : لاق ىبتعلا نع ىوريو « هريغب لغاشتي الو



 ذإ مهنأ ولو# : لوقي هللا تعمس ! هللا لوسراي كيلع مالسلا : لاقف ىلارعأ ءاجف

 اباوت هللا اودجول لوسرلا محل رفغتساو هللا اورفغتساف كوءاج مهسفنأ اوملظ

 : لوقي دشنأ مث « ىبر ىلإ كب اعفشتسم ىبنذل ارفغتسم كتئج دقو #اميحر
 لاو عاقل نييط نم باطغ همظعأ عاقلاب تنفد نم ريخ اي

 مركلاو دوجلا هيفو فافعلا هيف هنكاس تنأ ربقل ءادفلا ىسفن

 : لاقف مونلا ىف هلي ىبنلا تيأرف تمنف ىنيع ىنتلمحف ىبارعألا فرصنا مث
 ها . هل رفغ دق هللا نأ هرشبف ىلرعألا قحلإ ىبتع اي

 . (055 ص “ ج ةمادق نبال ىنغملا)

 :ريبكلا حرشلا بحاصو ةلبانحلا مامإ ةمادق نب جرفلا وبأ خيشلا

 هباتك ىف لبنحلا ةمادق نب نمحرلادبع جرفلا وبأ نيدلا سمش خيشلا لاق

 : ريبكلا حرشلا

 ربقو ُهيَع ىبنلا ربق ةرايز بحتسا جحلا نم غرف اذإف : [ ةلأسم ]
 . امهنع هللا ىضر هيبحاص

 نأ ابيفو هُْيَع ىبنلا ىلع مالسلا دنع لاقت ةغيص ةمادق نبا خيشلا ركذ مث

 كوءاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولوإ» : قحلا كلوقو تلق كنإ مهللا ) : لوقي
 ارفغتسم كتيتأ دقو «اميحر اباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف
 نمل اهتبجوأ مك ةرفغملا ىل بجوت نأ براي كلكسأف ىبر ىلإ كب اعفشتسم ىنونذ نم
 نيرخآلاو نيلوألا مركأو نيلئاسلا حجنأو نيعفاشلا لوأ هلعجا مهللا « هتايح ىف هاتأ

 . (نيمحارلا محرأاي كتمحرب

 دمحأ لاق , هليبقت الو ِهلييَع ىبنلا ربق طئاحب حسملا بحتسي الو : لاق مث
 ال ةنيدملا لهأ نم ملعلا لهأ تيأر : مرثألا لاق ء اذه فرعأ ام : هللا همحر
 اذكهو : هللادبع وبأ لاق « نوملسيف ةيحان نم نوموقي « هلع ىبنلا ربق نوسمي
 مههاربإ هاور ام هيف ءاج دقف ربنملا امأ : لاق « لعفي امهنع هللا ىضر رمع نبا ناك

 ىبنلا دعقم ىلع هدي عضي وهو رمع نبا ىلإ رظن هنإ ءىراقلادبع نب هللادبع نبا
 . (4450 ص 7 ج ريبكلا حرشلا) . ها . ههجو ىلع اهعضي مث ربنملا نم هلع
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 : لبحلا قويبلا سنوي نب روصنم خيشلا - 4

 ىربقر هن ىسبلا ربق ةرايز هل بحتسا جحلا نم غرف اذإو : لصف : «عانقإلا

 : لاق رمع نبا نع ىنطقرادلا ثيدحل امبنع هللا ىضر رمعو ركب ىلأ هيبحاص

 : هلق هللا لوسر لاق

 . «قايح ىف ىنراز امنأكف قافو دعب ىربق رازف جح نم»

 : ةياور ىفو

 . «ىتعافش هل تبجو ىربق راز نم»

 . ديعس لوألا ظفللاب هاور

 : ( هيبنت )

 لاحرلا دش بابحتسا هع هربق ةرايز بابحتسا مزال : هللا رصن نبا لاق
 حيرصتلاك اذهف « لاحرلا دش نودب نكمت ال هجح دعب جاحلل هترايز نأل « اهيلإ

 . (098 ص ١ ج عانقلا فاشك) ها . هع هترايزل لحرلا دش بابحتساب

 : لبتحلا ىحوتفلا نيدلا ىقت دمحم مالسإلا خيش - ٠

 هللا ىضر هيبحاص ربقو ُهيَع ىبنلا ربق ةرايز نسو : ىحوتفلا خيشلا لاق
 نع ةرجحلا لعجيو « ةلبقلا لبقتسي مث ء هل البقتسم هيلع ملسيف « امبنع ىلاعت

 . اهدنع توصلا عفرو حسمتلا هركيو . اهب فاوطلا مرحيو ٠ وعديو « هراسي

 : لبنحلا فسوي نب ىعرم خيشلا ١5

 ربق ةرايز نسو : بلاطلا ليلد هباتك ىف فسوي نب ىعرم خيشلا لاق
 هدجسم ىف ةالصلا بحتستو « امهيلع هللا ناوضر هيبحاص ربقو هيي ىبنلا

 ىصقألا دجسملا فو ء فلأ ةئامب مارحلا دجسملا فو « ةالص فلأب ىهو ِهَلْقَي

 . (88 ص بلاطلا ليلد) ها . ةئامسمخنب
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 ىدابا زوريفلا بوقعي نب دمحم نيدلا دجم مالسإلا خيش مامإلا 9 ١
 : ع رشبلاو تالصلا] : هباتك ىف لاق سوماقلا بحاص

 ىطملا لامعإ بحتسيف دكا هبق دنع هنقَم ىبنلا ىلع ةالصلا نأ ملعا
 وه : جك نبا ىضاقلا لاق « ميركلا بصنملاو مظعلا فرشلا اذهب زوفلا كاردال

 ىبنلا ربق روزي نأ رذن اذإ : ىعفارلا هاكح اميف [جك نب دمحأ نب فسوي ىضاقلا

 ناهجو هيفف ويبغ ربق روزي نأ رذن ولو , ادحاو اهجو ءافولا همزلي نأ ىدنعف هني
 . تادابعلا الإ رذنلاب همزلي ال هنأ ملع دقو . ىدنع

 باب رمخاوأ ىف ىعفارلا انباحصأ نم ةنس اهنوكو اهبابحتساب .حرص نمو
 نسيدلازع خيشلاو بيذهتلا ف ىوغبلاو ءايحإلا ىف ىلازغلاو « جحلا لامعأ
 هللا مهمحر ىوونلا ايركز وبأو « حالصلا نب ورمع وبأو هكسانم ىف مالسلادبع نبا
 . ىلاعت

 . امثيغو ىدادغبلا جرفلا وبأ مامإلاو « نيدلا قفوم خيشلا : ةلبانحلا نمو

 اهدعو الصف اهل دقع « هل راتخلا حرش ىف رايتخالا بحاص : ةيفنحلا نمو

 . تابحتسملا تابودنملا لضفأ نم

 ىو « كلذ ىلع عامجإلا مهنم ضايع ىضاقلا ىكح دقف : ةيكلاملا امأو

 ةرايز نأ ىكلاملا نارمع ىبأ خيشلا نع ىلقصلا قحلادبعل بلاطملا بيذهت باتك

 مالك ىفو « ةبجاولا ننسلا نم ىنعي : قحلادبع لاق « ةبجاو هَيْزَع ىبنلا ربق
 لع لوسرلا ربق ةرايزل ةنيدملا ىلإ ىشملا نأ : ةلاسرلا حرش ىف ىكلاملا ىدبعلا

 بهاذملا باحصأ ءاهقفلا تارابع رثكأو ء سدقملا تيب نمو ةبعكلا نم لضفأ

 نمو « ةرايزلا جحلا نم غارفلا دعب جاحلل اوبحتسا مهنأل ةرايزلل رفسلا ىضتقت
 ذإ مهنأ ولوإ) : ىللاعت هلوق : اهنم ةريثك اهيلع ةلدألاف ةرايزلا سفن امأو . رفسلا : اهترورض
 . «اميحر اباوت هللا اودجول لوسرلا محل رفغتساو هللا اورفغتساف كوعاج مهسفنأ اوملظ

 هيلع ةضورعم هتمأ لامعأ نأو , ىح ملسو هيلع هللا ىلص هنأ كش الو
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 ىف رشبلاو تالصلا» باتك نم ىبتنا . ةرايزلا ثيداحأ نم ةلمج خيشلا ركذ مث

 بوصقعي نب دمحم نيدلا دجم مالسإلا خيش فيلأت ؛رشبلا ريخ ىلع ةالصلا

 ١587(. ص |)) ىدابا زوريفلا

 :راكذألا حراش ىعفاشلا ىقيدصلا نالع نب دمحم خيشلا مامإلا 2 ١

 : [ىعاسملا حجنأو تابرقلا لضفأ هترايز ِنإف] ىوونلا لوق ىلع اقلعم لاق
 ىفف ناميإلا لهأل الإ بجت ال ىهو هع هتعافش بوجوب رئازلا دعو دقو ال فيكو
 رئازلا مالس لع هعامسب كلذ ىلإ مضني ام عم ناميالا ىلع توملاب ريشبتلا كلذ

 ىلص نمو « هتعمس ىربق دنع ىلع ىلص نم : خيشلا وبأ جرخأ . ةطساو ريغ نم
 نع هريغو دواد وبأ جرخأو , هدنس ىف رظنيو : ظفاحلا لاق . هتملعأ اديعب ىلع

 1 : لاق هنأ ِهقيَع هنع ةريره ىبأ

 ..«مالسلا هيلع درأ ىتح ىحور ىلع هللا ّدر الإ ىلع ملسي دحأ نم امد

 نع تعبأو امهريغو ىقبيبلاو دهحأ هجرخأ نسح ثيدح : ظفاحلا لاق

 ثيدحلا اذه ىلع ةمئألا نم ةعامج دمتعا : لاق ماقسلا ءافش ىف ىكبسلا خيشلا

 درلا عقو هيلع ملس اذإ رئازلا أل حيحص داتعا وهو ِهّتْيَع هربق ةرايز بابحتسا ىف
 . ها ةبولطم ةليضف كلتو برق نم هيلع

 باطخلا اذه الإ ىرقلا نم رئازلل نكي مل ولو هسفنب كلذك هيلع هدرو لوقأ
 مرحلا كلذ ىف ةالصلا ةفعاضمو ىمظعلا ةعافشلا هيفو فيك ٠ ىنغلا هيف ناكل

 « ماقسلا ءافش ىف ىكبسلا ىقتلا كلذ ىف ثيداحألا نم ةلمج دروأ دقو « ىنسألا
 ىف ةراشتسالا نسح ىف ىهكافلا هذيملتو « مظنملا ردنلا ىف ىمتيهلا رجح نباو

 . ١”( ص ه ج) ةيوونلا راكذألا ىلع ةينابرلا تاحوتفلا نم ها . ةرايزلا بادآ
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 ةيفلسلا ةيوبنلا ةرايزلا

 ةيوبنلا ةنسلا تنسيب ىتلا ىهو ةيعرشلا ةرايزلا وه ةرايزلاب دوصقملا نأ مولعمو
 . رئازلا هلعفي نأ ىغبني امو اهبادآ

 لهأ ةرايز نيبو ديحوتلا. لهأ ةرايز نيب قرفلا انيبم ةيميت نبا خيشلا لاق
 مهل ءاعدلاو مهيلع مالسلا نمضتت نيملسملا روبقل ديحوتلا لهأ ةرايزف) : كرشلا

 قولخلا نوهبشي مهنأ نمضتت كرشلا لهأ ةرايزو ٠ مهزئانج ىلع ةالصلا لثم وهو

 نونوكيف  قلاخلا نوبحي ام لثم هنوبحيو هنوعديو هل نودجسيو هل نورذني , قلاخلاب
 ءايبنألاو ةكئالملا هب كرشي نأ هللا ىبن دقو « نيملاعلا برب هووسو ادن هلل هولعج دق
 هيتوي نأ رشبل ناكامإ» : 8٠( . 784 : ىتيا نارمع لا) ىلاعت لاقف . مهريغو

 اونوك نكلو هللا نود نم ىل ادابع اونوك سانلل لوقي مث ةوبنلاو مكحلاو باتكلا هللا
 ةكئالملا وذختت نأ مرمأي الو . نوسردت متنك امبو باتكلا نوملعت متنك امب نيينابر

 : ىتيا ءارسالا) ىلاعت لاقو . «نوملسم متنأ ذإ دعب رفكلاب مرمأيأ « ابابرأ نييبنلاو
 مكنع رضلا فشك نوكلمي الف هنود نم متمعز نيذلا اوعدا لق : (ه/ ؛ ه5[

 هتمحر نوجريو برقأ مهيأ ةليسولا مهبر ىلإ نوغتبي نوعدي نيذلا كنئلوأ « اليوحت الو
 ناك : فلسلا نم ةفئاط تلاق . «اروذحم ناك كبر باذع نإ « هباذع نوفاخيو
 ءالؤه نأ ىلاعت مهربخأف ةكئالملا نوعديو ريزعو حيسملاك ءايبنألا نوعدي ماوقأ
 ىف رهابلا باوجلا) ها . لامعالاب هيلإ نوبرقتيو هباذع نوفاخيو هتمحر نوجري هديبع

 . 5١( ص ةيميت نب دمحأ نيدلا ىقت مالسإلا خيشل رباقملا راوز

 ىوسلا قيرطلا اذببو جبنملا اذه ىلع الإ ِهَيَْع انيبنل انترايز لهو : تلق
 . ؟ ميقتسملا طارصلاو

 اتترايز ىف اننأ ضألاو تاوامسلا لهأو هشرع ةلمحو هتكئالمو دهشي هللاف

 رايخ نم « هيلإ ىحوي رشب هع هنأ الإ دقتعن ال هع هللا لوسر انالومو انديسل
 سانلا دشأ وه لب « لامعألاب هيلإ برقتيو هباذع فاخيو هبر ةمحر وجري هللا ديبع
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 « هب انفرعأو هللاب انملعأو هللا نم انفوخأو هلل اناقتأ وهف « كلذ ىلع اصرح
 هيوبسن الو ادن هلل هلعجن الو هوعدن الو هل دجسن الو هل رذنن الو قلاخلاب هببشنال

 . دلولاو لاملاو سفنلا نم رثكأ رمأ اك هبحنو « نيملاعلا برب

 د د +

 ةيوبنلا ةرايزلاو مقلا نبا خيشلا

 امو ةرايزلا نوكت فيك ةينونلاب ةفورعملا هتديصق ىف مبقلا نبا خيشلا ركذ دقو
 مامأ فقاو وهو رئازلا روعش نوكي نأ ىغبني فيكو « اهيف ةبولطملا بادآلا ىه
 رخا ىف ركذو ه ربقلا بحاص هاجت هب سحي نأ ىغبني اذ امو « ةفيرشلا ةهجاوملا

 لضفأ نم ىه ةيفيكلا كليو روعشلاو ساسحإلا اذهب ةرايزلا نأ تايبألا كلت
 : لاقف لامعألا

 ناقتنث ال ةيحتلا اني 06-لص ىوبنلا دجسملا انيتأ اذإف
 ناسحالا ىذ لمف بلق ررضحو .اهعوشخو اه ناكرأ ماهب
 لا دصقن ةرايزلل انينثنا مث

 عضاخ ةفقو ربقلا نود موقنف

 قطان ىح ربقلا ىف هناكف

 ترتعاف ةباهملا كلت مهتكلم

 اههئامب نويعلا كلت ترجفتو
 ةبيبب مالسلاب ملسملا أو

 هخنرض لوح تاوصألا عفر ىل

 سسأ ربقلاب افئاط ري ملو الك
 اهجوتم هئاعدب ىشنا مث

 اكساهتم ادغ نم ةرايز ىذه

 ايزلا كيتاه لامعألا لضفأ نم

 نافجألا ىلع ولو فيرشلا ربق
 نالفقالاو رسلا ف للذتم
 ناقذألا سكاون نوئقاولاف
 نافجيلا ةثك ماوقلا كلت
 نامنزألا ىلع تضاغ املاطلو
 ناميإ ىذو ملع ىذ راقوو
 ناقذألا ىلع دجسي لو الك
 ناث تيب ربقلا نأك اعوب
 ناكإلا ىذ تيبلاوحمن هلل
 نامهيالاو مالسساإلا ةعيرشب

 نازيملا ىف رشحلا موي ىهو ةر
 , :(ميقلا نبال ةروهشملا ةينونلا رظنا)
 ةريصب هللا ىمعأ دقف (ةرايزلا كيتاه لامعألا لضفأ نم) : هللا همحر هلوق ربدتو

 . اهركنأف اهتءارق نع ءارقلا نم ضعب
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 فيرشلا ىوبنلا ربقلا

 ىلإ رظني ميقتسملا طارصلا ىلإ مهادهو هللا مهحلصأ سانلا ضعب نإ

 ىف عقي ام لك ىف ةبارغ ال هنإف اذهو طقف ةيروبقلا ةيوازلا نم مركملا ىوبنلا ربقلا

 ةكئيس نونظ نم هبلق ىف عقي ام لك ىف ةبارغ الو ةدساف تاروصت نم هنهذ

 دنع نيعادلاو هيلإ نيدصاقلاو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلل نيرتزلاو نيملسملاب
 لب « هربق دنع ءاعدلا زوجي الو . هلع هربق ىلإ لاجرلا دشن . . لوقي هارتف هربق
 نإو . رفك وأ كرش هربق دنع ءاعدلا نإ : لوقي نأ ىلإ تنعلا هب لصي دق

 ةعدب وأ كرش ربقلا ىلع ددرتلا» فوقولا راثكإ نإو ٠ لالض وأ ةعدب ربقلا لابقتسا
 . لض وأ كرشأ دقف ةبعكلا اهيف امبو عاقبلا لضفأ ربقلا نإ : لاق نم نأ وأ

 هيلع امل فلاخم لقعت وأ رصبت نود فازجلا ليكلاب اذكه ليلضتلاو ريفكتلا اذهو
 . نيعمجا مهيلع هللا ناوضر حلاصلا فلسلا

 د وأ ربقلا ليضفت نع وأ رق ان نع وأ رقلا نع ملكت انيح نو
 هيف فلتخي ال ىذلا دوصقملا نإف ربقلا مامأ هلاّوسو هللا ءاعد وأ ربقلا ىلإ لاحرلا

 نيلسرمللا ديس وهو الأ . هابحاصو ربقلا نكاس وه امنإ نازنع هيف حطتني الو نانثا
 هيلع هللا ىلص مركألا لوسرلاو .مظعألا ىبنلا نيعمجأ هللا تاقولخم لضفأو نيرخآلاو
 ىه ام لب هنودب دجسملا ةميق ىه ام لب هنودب ربقلا ةميق ىه امو ملسو هلاو

 ولو هال ول مهنإف « هنودب مهلك نيملسملا ةميق ىه ام لب هنودب ةرونملا ةنيدملا ةميق
 اوماق الو اوناك ام هب الإ حصت ال ىتلا ةداهشلاب رارقإلاو هتبحمو هب ناميالاو هتلاسر ال

 . اوجن الو اوزاف الو

 ةبعكلاو ةرجحلا نيب ةلضافملا نع لكس امل ىلبنحلا ليقع نبا نإف انه نمو
 هللاو الف ابيف كيم وهو تدرأ نإو « لضفأ ةبعكلاف ةرجحلا دوم تدرأ نإ : لاقف
 نزو ول ادسج ةرجحلاب نأل « ةرئادلا كالفألا الل ندع ةنج الو هتلمحو شرعلا ال
 . (مقلا نبال دئاوفلا عئادب ىف اذك) . حجرل نينوكلاب

 . هيلإ لاحرلا دشو هترايزو هليضفتبو ربقلاب دوصقملا وه اذه
 امنإو ربقلا ترز : لوقي نأ ىغبني ال هنإ : ءاملعلا لاق اضيأ انه نمو
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 : هللا همحر كلام مامالا لوق ريسفت ىف ءاملعلا هررق ام اذهو , 2 )هع ىبنلا ترز

 هاربو هعمسي نم روزي امنإ هنأل كلذو هيَ ىبنلا ربق انرز : لوقي نأ لجرلل هركأ
 كلذ نم ربكأ ىه لب ربق ةيضق تسيل ةيضقلاف « هيلع دريو هفرعيو هب سحيو
 نود طقف ربقلا ىلإ انرظن اذإف , ةيروبقلا ةيوازلا نم اهيلإ رظني نأ نم عفرأو لجأو
 اندجوو بناج لك نم هب فحت ىتلا ةرهاطلا حاورألا اندجو هيف نم ىلإ رظنلا
 ةلصتم بكاوم ِمُلِْيَع دمحم ربق ىلإ ىلعألا الملا نم ادتمم الصتم ايكئالم ارسج

 . هلالج لج :قحلا الإ اهيصحي ال اهدادمأو اهدادعأ عطقنت ال

 ىتثدح ثيللا ىتثدح حلاص نب هللادبع انثدح : هننس ىف ىمرادلا ىور

 ابعك نأ : بهو نب هيبن نع لاله ىنأ نبا وه ديعس نع ديزي نبا وه دلاخ
 : بعك لاقف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوركذف ةشئاع ىلع لخد

 هللا ىلص ىبنلا ربقب اوفحي ىتح ةككئالملا نم افلأ نوعبس لزن الإ علطي موي نم ام

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع نولصيو مهتحنجأب نوبرضي ملسو هلاو هيلع
 ضيألا هنع تقشنا اذإ ىتح كلذ لثم اوعنصف مهلثم طبهو اوجرع اوسمأ اذإ ىتح

 .(44 ص ١ ج ئمرادلا ننس يف اذك . هنوفزي ةكئالملا نم افلأ نيعبس ىف جرخ

 يف ديج وهو هدنسب يضاقلا ليعامسإ ظفاحلا اضيأ رثألا اذه ىورو : تلق

 . لامعالا لئاضفو بقانملاو دهاوشلاو تاعباتملا

 ىذلا ربنملاو ةنجلا نم ةعطق ىه ىتلا ةضورلا نم ربقلا لوح ام انرظن اذإو

 ىلإو مظعلا هضوح ىلع ةمايقلا موي نوكيسو هَُع بيبحلاب ىلعألا فرشلا لان
 طسو دلخلا ةنج ىف ةمايقلا موي نوكيسو ىلكشلا نينح هيلإ نح ىذلا عذجلا

 ىلع اصيرح القاع نأ نظأ الف دجسملاب هعضوم ىف نفد هنإ : ليق دقو « اهراجشأ
 . عضاوملا هذه ىف ءاعدلا نع فقوتي ريخلا

 )١( ضايع ىضاقلل افشلا رظنأ .
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 هيلع هللا ىلص ىبنل :أا راز نمل بحتسي هنأ : مهنع هللا ىضر ءاملعلا ركذ

 همزاي الو لضفلاو ريخلا نم ءاشي ام ىلاعت هللا لأسيف ءاعدلل فقي نأ ملسو

 صن دقو . اكرشم وأ الاض وأ اعدتبم كلذ هفوقو ىف نوكي الو ةلبقلا ىلإ هجوتي نأ
 . بابحتسالاب لوقلا ىلإ مهضعب بهذ دق لب 2 رمألا اذه لع ءاملعلا

 هرسظان امل سنأ نب كلام مامإلا نع ءاج ام وه بابلا اذه ىف لصألاو
 عفرت ال ! نينمؤملا ريمأ اي : كلام هل لاقف . ىوبنلا دجسملا ىف روصنملا رفعج وبأ
 مكتاوصأ اوعفرت ال» : لاقف اموق بدأ ىلاعت هللا نإف . دجسملا اذه ىف كتوص
 مهتاوصأ نوضغي نيذلا نإإ# : لاقف اموق حدم دقو . ةيالا « ىبنلا توص قوف
 نإو . ةيالا « كنوداني نيذلا نإ» : : لاقف اموق مذو. ةيالا هللا لوسر دنع

 لبقتسأ ! هللادبع ابأاي : لاقو رفعجوبأ ال ناكتساف « ايح هتمرحك اتيم هتمرح

 وهو هنع كهجو فرصت ملو : لاقف ؟ هع هللا لوسر لبقتسأ مأ وعدأو ةلبقلا
 هلبقتسا لب ؟ ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىلإ مالسلا هيلع مدا كيبأ ةليسوو كتليسو

 . ةيآلا «مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولوإ» : ىلاعت هللا لاق « هللا هعفشيف هب عفشتساو

 ف افشلاب» فورعملا هباتك 6 ةدنسب ضايع ىضاقلا اهاور ةصقلا هذهو

 .اذهب ءاملعلا نم ريثك ح رص:دقو « ةرايزلا باوبأ نم باب ىف «ىفطصملا قوقحب فيرعتلا

 ىلع ملس اذإ : كلام نع هيوري اميف بهو نبا لاق : ةيميت نبا خيشلا لاق

 ربقلا ريهلا سمي الو وعديو ملسيو ونديو ةلبقلا ىلإ ال ربقلا ىلإ ههجوو فمي اع ىبنلا

 . (595 ص مقتسملا طارصلا ءاضتقا نم) ها . هديب

 « ةراسيزلا باوبأ ىف راكذألاب فورعملا.هباتك ىف هللا همحر ىوونلا حرصو
 . (؟57252 ص 6 جر عومجملا َ كلذكو 2 ةرايزلا باب ىف حاضيإلا ىف كلذكو

 بحتسي هنأب انباحصأ حرص : : ىكبسلا لاق : افشلا حراش ىجافخلا لاق

  ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ملسي مث ةلبقلا ربدتسيو هلبقتسيو ربقلا أي نأ

 افشلا حرش ها . وعديف فقيو لوألا هفقوم ىلإ عجري مث نيخيشلا ىلع مث

 . (558 ص " ج) ىجافخلل
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 ةيميت نبا خيشلا ىأر
 : عوضوملا اذه ىف ءاملعلا لاوقأ لقن دعب ةيميت نبا خيشلا لاق

 . [ءاعدلا تقو هرهظ ربقلا ةيلوت ىف اوعزانتو ةلبقلا لابقتسإ ىف اوقفتاف ]

 ةلالد لدي وهو عوضوملا اذه ىف ةيميت نبا خسيشلا هاري ام ةصالخ هذه

 عرش ا! هلضف نم هلأسيو ىلاعت هللا وعدي ربقلا مامأ فقو نم نأ ىلع ةحضاو

 مييلع هللا ناوضر حلاصلا فلسلا نم ةمئأ لاوقأب ديؤم ربتعم نيتم ساسأ ىلع وه
 ربقلا ةيلوت ىف اوعزانتو] : ةيميت نبا خيشلا لوق لقاعلا فصنملا لمات ولو « نيعمجا

 نيذلا ءالؤه نأب هرشبيو هنيع رقيو هبلق نئمطي ام اهنم مهفل [ءاعدلا تقو هرهظ
 نمو ديحوتلا ىلع اولازام هربق دنع ءاعدلل هّتيَيَع لوسرلا ىلع مالسلادعب نوفقي

 نيب مهنيب فلتخم مالكلاو فلسلا نيب اهيف عزانتم ةلأسملا هذه نألو « ناميإلا لهأ
 اذه كناحبس ؟ لالضلاو كرشلاب لوقلا ىلإ لاحلا لصي لهف « ةريغو بابحتسالا

 . مظع ناتبب
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 ةيميت نبا خيشلا مالك لياحت

 ىرحت وه ةقيقح هنع ىبنملا نأ وه ةيميت نبا خيشلا مالك نم موهفملاو
 وأ « كانه ءاعدلاب ةباجالا ءاجرو اهدنع ءاعدلل روبقلا دصق وأ روبقلا دنع ءاعدلا

 هقيرط ىف ىلاعت هللا وعدي نأ امأ « هريغ نم بوجأ ربقلا دنع ءاعدلا نأ رعشتست

 ىف وعدي مث هبحاص ىلع ملسيف اربق روزي نأ وأ اهدنع وعديف روبقلاب رمي نأ قفتيو
 .عدتبم وأ كرشم هنإ : هقح ىف لاقي الو ةلبقلا ىلإ لوحتي نأ همزلي الف كلذ هناكم

 ميقتسملا طارصلا ءاضتنقا ىف لاق . عوضوملا اذه ىف خيشلا مالك صوصن كيلإو

 نإف اه وأ اهدنع ءاعدلل روبقلا دصق اذه ىف لخدي اممف : 7375 ةحفص ىف
 : نيعون ىلإ مسقني نكامألا نم اهريغو روبقلا دنع ءاعدلا

 « اهيف ءاعدلا دصقل ال قافتالا مكحب ةعقبلا ىف ءاعدلا لضحي نأ : امهدحأ

 اهبيلع ملسيف اهروزي نم وأ روبقلاب رمي نأ قفتيو هقيرط ىف ىلاعت هللا وعدي نمك
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 . هب سأب ال هوحنو اذهف ةنسلا هب تءاج ا قومللو هل ةيفاعلا هللا لأسيو

 بوجأ كانه ءاعدلا نأ رعشتسي ثيحب اهدنع ءاعدلا ىرحتي نأ : ىفاثلا

 برقأ ميرحتلا ىلإ وهو هيزنت وأ ميرحت ىهن امإ : هنع ىبنم عونلا اذهف ء هريغ ىف هنم
 . رهاظ نيبابلا نيب قرفلاو

 ىف ءاعدلاب ةباجإلا وجري ةسينك وأ بيلص وأ منص دنع ءاعدلا ىرحت ولو

 ضعب وأ . قوسلا ىف اتوناح وأ اتيب دصق ول لب مئاظعلا نم اذه ناكل ةعقبلا كلت

 تاركنملا نم اذه ناكل اهدنع ءاعدلاب ةباجالا وجري اهدنع وعدي تاقرطلا ديماوع

 . لضف اهدنع ءاعدلل سيل ذإ ةمرحن

 نأل هضعب نم دشأ وه لب بابلا اذه نم اهدنع ءاعدلل روبقلا .اصقف

 اهدنع ةالصلا نعو اديع اهذاختا نعو دجاسم اهذاختا نع ىبن يع ىبنلا

 . عضاوملا هذه نم ريثك فالخب

 ةباجإلا ءاجرو اهدنع ءاعدلل روبقلا دصق نإ : 8 ةحفص ىف لاق مث

 الو هللا هعرشي مل رمأ نطوملا كلذ ريغ ىف اهئاجر نم رثكأ ءاجر كانه ءاعدلاب

 دحأ هركذ الو . نيملسملا ةمئأ الو نيعباتلا الو ةباحصلا نم دحأ هلعف الو هلوسر

 . نيمدقتملا نيحلاصلا ءاملعلا نم

 فلسلا لاح فرعو راثآلا بتك لمأت نمو : 754 ةحفص ىف لاق مث

 الصأ اهدنع ءاعدلا نورحتي الو روبقلا دنع نوثيغتسي اوناك ام موقلا نأ اعطق نّميت

 ءاضتقا نم) ها . هضعب انركذ " مهاهج نم هلعفي نم كلذ نع نوبني اوناك لب

 . (5798 ص مقتسملا طارصلا

 ا ا
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 ربقلا دنع ءاعدلا ىف باهولادبع نب دمحم خيشلا ىأر

 اكش الو ةعدب سيل ربقلا دنع ءاعدلا

 :ءاقستسالا ىف مهوق نع باه ولادبع نب دمحم خيشلا لفس

 : مهوق عم [ةصاخ ِهَِلَع ىبنلاب لسودي] : دمحأ لوقو (نيح اصلاب لسوتلاب سأب ال)
 . (قولخمب ثاغتسي ال هنإ)

 صخري ضعب نوكف «. هيف نحن امم مالكلا سيلو ادج رهاظ قرفلاف : لاقف

 كلذ نع ىبني ءاملعلا رثكأو « هع ىبنلاب هصخي مهضعبو نيحلاصلاب لسوتلاب
 : روهمجلا لوق اندنع باوصلا ناك نإو هقفلا لئاسم نم ةلأسملا هذهف . ههركيو

 انراكنإ نكل « داهتجالا لئاسم ىف راكنإ الو هلعف نم ىلع ركنن الف . هوركم هنإ

 يرض دنع عرضتي ربقلا دصقيو ىلاعت هللا وعدي امم مظعأ قولخمل اعد نم ىلع

 ءاطعإو تافهللا ةثاغإو تابركلا حيرفت هيف بلطي هريغ وأ رداقلادبع خيشلا

 نكلو « ادحأ هللا عم وعدي ال نيدلا هل اصلخم هللا وعدي نمم اذه نيأف « تابغرلا

 ربق دصقي وأ . نيحلاصلا كدابعب وأ نيلسرملاب وأ كيبنب كلأسأ : هئاعد ىف لوقي

 امم اذه نيأف « نيدلا هل اصلخم هللا الإ وعدي ال نكل هدنع وعدي هريغ وأ فورعم

 دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج اهترشن ىلا 54 ص كثلاغلا مسقلا تافملؤوملا

 . (باهولادبع نب دمحم خيشلا 3 وبسأ ىف ةيمالساإلا

 36 23ج ب
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 هليبقتو كابشلا وأ هب حسقلاب كربتلاو ىوبلا ربقلا

 قصلي الو هيديب هحسمي الو فيرشلا ربقلا ل ابقي ال نأ رئازلل ىغبني هنأ ملعا

 امل هوركم كلذ لك نإف كابشلا وأ ةوسكلاب روتسملا زجاحلاب وأ هرادجب هرهظو هنطب
 ةهاركلا ىفني ال كبتلا دصقو « هَ هترضح ىف بدألا فالخ لامعتسا نم هيف
 ىذلا باوصلا نإف ماوعلا رثكأ هلعفي .امب رارتغا الو بدألا نم قيلي امب لهج هنأل
 . هحاضيإ ىف ىوونلا هب حرص اك هفالخ ىلع اوقبطأو ءاملعلا هلاق

 نسم : ءايحإلا ىف لاق ء هحيجرت ىف رهوجلاو حنملا ف رجح نبا لاطأو
 . اها ىراصنلاو دوبيلا ةداع اهليبقتو دهاشملا

 كرضي الو ىدهلا قرط عبتا : هانعم ام هللا همحر ضايع نب ليضفلا لاقو

 هلابب رطخخ نمو ٠ نيكلاهلا ةرثكب رتغت الو ةلالضلا قرطو كايإو . نيكلاسلا ةلق

 ىه امإ ةكربا أل . هشلفغو هتلاهج نم وهف ةكربلا ىف غلبأ هوحنو ديلاب حسملا نأ

 . ها . باوصلا ةفلاخم ىف لضفلا ىغبني فيكو عرشلا قفاو اميف

 ١3050(. ص 8 ج عومجما نم)
 ع ع

 لبنح نب دما مامإلا ىأار

 ديفي اهضعب عوضوملا اذه ىف دمحأ مامإلا نع تاياور تءاج دقو

 ىوبنلا ربنملا نيب قيرفتلا ديفي اهضعبو . مكحلا ىف فقوتلا ديفي اهضعبو كلذ زاوج
 كلذ ناك امهمو ةحابالا وأ ىناثلا ىف فقوتلاو لوألا زاوجب كلذو « ربقلا نيبو

 جرورخلا وأ لالضلا وأ رفكلاب هلعاف ىلع مكحلاب لاخلا لصي ال هنإف فالتخالا
 وأ . هيف فلتخم وه ام لعف هنأ رمألا ىف ام ةياغ نيدلا ىف عادتإالا وأ ةلملا نع

 نم هنونظيو ماوعلا هب رتغي ىتح ةداع كلذ ذختي الأ وه دوصقملاو , هوركم وهام
 : دمحأ مامإلا مالك كيلإو « اهباداو ةرايزلا تامزلتسم

 هللا دبعل تالاّوسلاو للعلا باتك ىفو : هصن ام افولا ةصالخ ىف لاق

 هسمب كيبتي كَم ىبنلا ربق سمي لجرلا نع ىنأ تلأس : لاق لبنح نب دمحأ نبا
 . هب سأب ال : لاقف . ىلاعت هللا باوث ءاجر كلذ لثم ربنملاب لعفيو هليبقتو

 ربق - لبنح نب دمحأ ىنعي  هللادبع ىنأل تلق : مرثألا ركب وبأ لاق
 : لاقف ؟ ربنلاف : هل تلق , اذه فرعأام : لاقف ؟ هب حسمتيو سمي هُلِيَع ىبنلا
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 نع كيدف نبا نع هنووري ءىش : هللادبعوبأ لاق « هيف ءاج دقف , معنف ربنملا امأ

 نب ديعس نع هنووربو : لاق [ ربنا ىلع حسم هنأ ] رمع نبا نع بئذ ىلأ
 ىلإ جورخلا دارأ نيح هنأ : ديعس نب يحي نع نووريو : تلق « ةنامرلا ىف بيسملا
 ةرورضلا دنع هلعل : لاق مث , هنسحتسا هتيأرف اعدو هحسمف ربنملا ىلإ ءاج قارعلا

 تيأر : هل تلقو ء ربقلا رادجب مهنوطب نوقصلي مهغإ : هللادبع ىبأل ليق « ءىشلاو
 : هللادبع وبأ لاقف ء نوملسيف ةيحان نوموقيو هنوسمي ال ةنيدملا لهأ نم ملعلا لهأ

 . هكلقَع ىمأو وه ىنأب : هللادبع وبأ لاق مث , لعفي رمع نبا ناك اذكهو معن
 : ةيميت نبا خيشلا لاق

 ىبنلا دععقم عضوم ىه ىتلا ةنامرلاو ربتماب حسمتا ىف ىف هريغو دمحأ شور دقف
 ىف ةياور انباحصأ ضعب ىكح دقو « هبقب حسقلا ىف ىف اوصخري مو . هدبو هيَ
 نيب قرفلاو هل وعدي هربق ىلع هدي عضوف قوملا ضعب عيش دمحأ نأل وبق حسم

 نع حلفم نبا هلقنو ء(”61/ ص) مقتسملا طارصلا ءاضتقا ها . رهاظ نيعضوملا

 . (554 ص/ * ج) عورفلا ىف دمحأ ماإلا
 6 ج3

 ةيبثولاو كرشلا نم ظوفحم ىوبنلا ربقلا
 للْلَع مركألا ىبنلاو مظعألا بيبحلاب فرشملا ربقلا اذه ىلاعت هللا ظفح دقو

 عقي الو « هلل الإ اهفص زوجي ال ىتلا ةدابعلا عاونأ نم ءىش الو كرش هدنع عقي الف
 لوسر ةوعد ةكربب كلذو ةدابعلاب اهيلإ هجوتي ةلبق وأ دبعي نيو هنأ دحأ نهذ ىف

 خيش لاق « هيولطم ققحو هءاعد هللا باجتساف كلذب اعد ثيح هيَ هلل
 : لاق هنأ ِه2ََ ىبنلا نع هنع هللا ىضر كلام ًاطوم ىو : ةيميت نبا مالسالا

 روق اوذننا موق ىلع هللا بضخ دتشا , دبعي انثو ىربف لعجت ال مهللا»

 . «دجاسم مهئايبنأ

 هريغ ربق ذختا اك انثو  دمحلا هللو  ذختي ملف هتوعد هللا باجتسا دقو
 ام كلذ لبقو « ةرجحلا تينب نأ دعب هترجح ىلإ لوخدلا نم دحأ نكمتي الو لب

 كلذ ريغ الو هدنع ىلصي الو « هدنع وعديل هيلإ لخدي نأ نم ادحأ نونكمي اوناك

 وأ هتوص عري وأ هترجح ىلإ لصي نم لاهجلا نم نكل « هريغ ربق دنع لعفي امم
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 وهف الإو بق دنع ال هترجح نع اجراخ لعفي امنإ اذهو ء هنع ىبنم مالكب ملكتي
 ىصيف هربق ىلإ لخدي نأ طق دحأ نكمي ملف هتوعد هللا باجتسا دمحلا هللو

 ةشئاع ةايح ىف هنإف « انثو هربق ذختا هريغب لعف 5 هب كرشي وأ وعدي وأ هدنع

 هربق دنع لعفي نأ ادحأ نكمت نكت ملو . اهلجأل الإ لخدي دحأ ناك ام اهنع هللا ىضر

 اهباب دسف دجسملا ف تلخدأ نأ ىلإ ةقلغم تناك اهدعبو « هنع ىهن امم ائيش

 الإو ءانثو هبقو اديع هشيب ذختي نأ هل ةنايص كلذ لك « رخآ طئاح اهيلع ىنبو

 مهلكو ملسم الإ كانه ام ىلإ. قأي الو نوملسم مهلك ةنيدملا لمهأ نأ مولعمف

 امف . ةمظعم دالبلا ىف هنمأ داحا روبقو ملسو هيلع هللا لص لوسرلل نومظعم

 هتيب ذختي الو . دبعي انثو ذختي الكل هولعف لب , مركملا ربقلاب ناهتسيل كلذ اولعف

 ىف مركملا ربقلاو  مهئايبنأ روبقب باتكلا لهأ لعف اك هب لعفي الئو , اديع
 وه الو . بشخ الو ةراجح هيلع سيل ظيلغلا لمرلا وهو ءاحطب هيلع امنإ ةرجحلا .

 نع ىبن اك « ةعيرذلل ادس كلذ نع ىبن امنإ هع وهو هيغ روبقب لعف ا نيطم
 هللا اعدو , كرشلا ىلإ كلذ ىضفي الكل اهبرغ تقوو سمشلا عولط تقو ةالصلا
 لشثم نكي ملف « هلع هءاعد هللا باجتساف دبعي انثو وبق ذختي ال نأ لجو زع
 ناك نم نإف « ةبلا بق دنع لحخدي ال ادحأ نإف دجاسم مهروبق تذختا نيذلا

 متاخ ِهَليْرَع وهو اهنع ىبني ايبن هللا ثعب ةعدب مهمأ عدتبا اذإ ءايبنألا نم هلبق

 نأ مركملا بق مصعو ةلالض ىلع عمتجت نأ هتمأ هللا مصعف هدعب ىبن ال ءايبنألا

 ناكو كلذ نع ىبني ىبن هدعب نكي من لعف ول هللاب ذايعلا» كلذ نإف انثو ذختي

 هنمأ نم ةفئاط لازت ال هنأ ربخأ دق ِهَْيَع وهو ةمألا اوبلغ دق كلذ نولعفي نيذلا
 ملف « ةمايقلا موي ىلإ مهذخ نم الو مهفلاخ نم مهرضي ال قحلا ىلع نيرهاظ

 . ها . هلع هريغ روبقب لعف ك مركملا هربقب اولعفي نأ ليبس عدبلا لهأل نكي
 . (ةيميت نبا خيشلل ١ ص « رباقملا راوز ىف رهابلا باوجلا نم) ه2
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 ةينيدلا دهاشملاو ةيوبنلا راثآلا ىلع ددرتلا
 اهترايزب كربتلاو

 لقنن نحنو « ادج اسيفن امالك ةيميت نبا خيشلا عوضوملا اذه ىف بتك

 . ةمهملا دئاوفلا هذه هنم

 وأ اوماقأ وأ اهيلع اوماق ىتلا ةنكمألا ىهو نيحاصلاو ءايبنألا تاماقم امأف

 . دجاسم اهوذختي مل مهنكل اهيف ىلاعتو هناحبس هللا اودبع

 : نيروهشملا ءاملعلا نع نالوق كلذ ىف ىنغلب ىذلاف

 الإ ةدابعلل ةعقب دصق بحتسمي ال هنأو « هتهاركو كلذ نع ىبنلا : امهدحأ

 اهدصق هُقَع ىبنلا نوكي نأ لشم عرشلا هب ءاج امم ةدابعلل اهدصق نوكي نأ
 . ةناوطسألا دنع ةالصلا ىرحتي ناك امو مههاربإ ماقم ىف ةالصلا دصق اي ةدابعلل

 . كلذ وحنو لوألا فصلا دصقيو ةالصلل دجاسملا دصقي اهو

 هنأ] رمع نبا نع لقن ا كلذ نم ريسيلاب سأب ال هنأ : ىناثلا لوقلاو

 5ع يبنلا ناك نإو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهكلس يتلا عضاوتلا دصق ىرحتي ناك

 . ادصق ال ًاقافتا اهكلس دق

 دهاشملا هذه أي لجرلا نع هللادبع ابأ انلأس : ىميتاوخلا ىدنس لاق
 لَم ىبنلا لأس هنأ موتكم مأ نبا ثيدح ىلع امأ : لاق ؟ كلذ ىبرت اهيلإ بهذي

 عسبتتي رمع نبا هلعفي ناك ام ىلعو ٠ ىلصم كلذ ذختي ىتح هتيب ىف ىلصي نأ

 دق سانلا نأ الإ دهاشملا لجرلا أي نأ سأب كلذب سيلف هرثأو هع ىبنلا عضاوم

 هيف اورثكأو اذه ىف اوطرفأ

 دهاشملا هذه أي لجرلا نع لثس هنأ : مساقلا نب دمحأ هنع لقن كلذكو

 موتكم مأ نبا ثيدح ىلع امأ : لاقف ؟ ابيلإ بهذي اهريغو ةرونملا ةنيدملاب ىتلا
 «(ادجسم هذختي ىتح هتيب ىف ىلصيف هيتأي نأ : ملسو هيلع هللا لص ىبنلا لأس هنأ)
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 ىؤر هنأ ىتح هع ىبنلا ريس عضاوم عبتتي ناك : رمع نبا لعفي ناك ام ىلع وأ

 انهاه بصي هيي ىبنلا ناك) : لاقف « كلذ نع لئسف « ءام عضوم ىف بصي

 طرفأ دق نكلو : لاق مث هيف صخرو : لاق . سأب الف اذه ىلع امأ : لاق . (ءام
 . هدنع سانلا لعفي امو نيسحلا ربق ركذف . ىنعملا اذه ىف اورثكأو ادج سانلا

 . بدألا باتك ىف لالخلا امهاور

 : ةيميت نبا خيشلا لاق

 ءايبنألا راثآ اهيف ىتلا ةنكمألا ىهو دهاشملا ىف هللادبع وبأ لصف دقف
 ىذلا لياقلا نيب ةنيدملاب عضاومك مهل دجاسم نوكت نأ ريع نم نيحلاصلاو

 . مدقت 5 اديع هنوذختي ىذلا ريثكلا وأ اديع هنوذختيال

 ىراخبلا ىور دق هنإف « ةباحصلا لاوقأو راثآلا نيب هيف عمج ليصفتلا اذهو

 نم نكامأ ىرحتي هللادبع نب ملاس تيأر : لاق ةبقع نب ىموم نع هحيححص ىف
 ىف ىلصي هُيَع ىبنلا ىأر هنأو اهيف ىلصي ناك هابأ نأ ثدحيو « اهيف ىلصيو قيرطلا
 كلت ىف ىلصي ناك رمع نبا نأ عفان ىنثدحو : ىسوم لاق « ةنكمألا كلت
 . (ةنكمألا

 . هنع هللا ىطر دمحأ هيف صخر ام اذهف

 انثدح ةيواعم وبأ انثدخ : هننس ىف روصنم نب ديعس ىورف ههرك ام امأو

 ىف هعم انجرخ) : لاق هنع هللا ىضر رمع نع ديوس نب رورعملا نع شمعألا
 « «ليفلا باحصأب كبر لعف فيك رت ملأ#ب رجفلا .ى انب أرقف اهجح ةجح
 دجسملا اوردتبا سانلا ىأر هتجح نم عجر املف « ةيناثلا ىف « شيرق فاليإلا» و

 : لاقف ِهّلِيَْع هللا لوسر هيف ىلص دجسم اولاق ؟ اذهام : لاقف

 نم اسعيب مهئايبنأ راثآ اوذختا : مكلبق باتكلا لهأ كله اذكه»

 . «ضميلف ةالصلا هل ضرعت مل نمو لصيلف هيف ةالصلا مكنم هل تضرع
 , لهأ نأ نيبو , اديع ِهليْإَع ىبنلا ىلصم ذاختا هنع هللا ىضر رمع هرك دقف

 . اذه لثمب اوكله امنإ باتكلا
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 نايتإ ىف مهنع هللا ىضر ءاملعلا فلتخا دق : ةيميت نبا خيشلا لاق
 ْ . دهاشملا

 نايتإ نوهركي ةنيدملا ءاملع نم هريغو كلام ناك : حاضو نب دمحم لاقف
 ىروشلا نايفس لخدو « ادحأو ابق ادع ام ةنيدملاب ىتلا راثآلا كلتو دجاسملا كلت
 . اهيف ةالصلا الو راثآلا كلت عبتتي مل . هيف ىلصو سدقملا تيب

 هبشي كلذ ألو اذه هنع هللا ىضر رمع ثيدحل اقلطم اهوهرك ءالؤهف
 « باتكلا لهأب هبشتلا ىلإو ادايعأ اهذاختا ىلإ ةعيرذ وه ذإ رباقملا دنع ةالصلا
 ءافلخلا نع لقني ملف « ةباحصلا نم دحأ هيلع هقفاوي مل رمع نبا هلعف ام نألو
 دصق ىرحتي ناك مهنم ادحأ نأ راصنألاو نيرجاهملا نم مهيغ نع الو نيدشارلا
 . ©" ')عقلقع ىبنلا اهزن ىتلا ةنكمألا

 ةفئاط ركذو اهنايتإ نيرخأتملا ءاملعلا نم نورخخآ بحتساو : لاق مث
 اهنم اودعو دهاشملا هذه ةرايز بابحتسا كسانملا ف مهريغو انباحصأ نم نيفنصملا
 . اهومسو عضاوم

 اديع تذختا اذإ الإ كلذ نم رثألا هب ءاج اميف اهنم صخرف : دمحأ امأو
 ىف ءاسنلا ةالص ىف صخري اك مولعم تقو ىف اهدنع عمتجيو كلذل باتنت نأ لثم

 نيب كلذب عمجو « نجببت اذإ الإ نه اريخ نيتويب تناك نإو تاعامج دجاسملا
 باحصأ ةفلاخم يف مقتسملا طارصلا ءاضتقا ها . موتكم مأ نبا ثيدحب جتحاو راثآلا
 . (387 ص) محجلا

 دهاشملاو راثآلا ىلع ددرتلا زيجي هنأ دمحأ مامإلا مالك نم رهاظلا لصاحلاو
 ىف لصأ هل هب ءانتعالاو كلذ عبتت نأ ىريو نيحلاصلاو ءايبنألا ىلإ ةبوسنملا نكامألاو
 هنكل « ارفك وأ اكرش نوكي نأ نع الضف ةلالض“الو ةعدبب سيل وهو ةيوبنلا ةنسلا

 . ةدئاز ةروصب هب لاغتشالاو كلذ ىف طارفالا دقتنا

 . هنع ىلاعت هللا ىضر هيأر ةصالخ هذه

 نيب رمألا اذه ىف ليصفتلا دمحأ مالك نم مهف دقف ةيميت نبا خيشلا امأ

 هيلع مكحو دمحأ دنع هوركملا وه كلذ نم ريثكلا نأ مهفو « ريثكلاو ليلقلا

 . باتكلا رخآ قحلملا ف 7١ مقر قيلعت رظنأ (؟١)
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 ريثكلا ردقلا ةيميت نبا نيب دقو ائيش ةهاركلاب لوقلا ىلع دزي ملِو طقف هوركم هنأب
 كلت ذختت نأ وهو , اهوركم ةيوبنلا راثالل عبتتلاو ددرتلا اذه هب ريصي ىذلا

 . ةصوصخم تاقوأ ىف اهب نولفتحيو اهدنع هيلع نوعمتجي اديع راثآلاو نكامألا

 نأ تبث ىتلا دهاشملاو راثآلا نأ اضيأ ةيميت نبا خيشلا مالك نم مهفيو
 هيلع ينبنيو ٠ ليصفتلا اذه نع ةجراخ اهنإف اهيف اولص وأ ادجسم اهوذختإ ءايبنألا

 دصقت ابنأو اهريغ ىلع ةزيم اه اهيف اولص ءايبنألا نأ تبث ىتلا راثآلاو نكامألا نأ

 مهكل] : ثحبلمملا لوأ ىف لاق نيح همالك حيرص اذهو ؛ ةالصلاو ةدابعلل

 ىهو دهاشملا ىف هللادبع وبأ لصف دقف) : لاق نيحو « [دجاسم اهوذختي مل

 عضاومك مهل دجاسم نوكت نأ ريغ نم نيحلاصلاو ءايبنألا راثا اهيف ىتلا ةنكمألا
 . (مدقت ا" اديع هنوذختي ىذلا ريثكلاو اديع هنوذختي ال ىذلا ليلقلا نيب ةنيدملاب

 . (588 ص طارصلا ءاضتقا نم) ها

 : ثيدحلا ىف هنع ىبهنملا ديعلا ىنعم

 : لِلَع هلوقب ثيدحلا ىف هنع ىبنملا ديعلا ىنعم ةيميت نبا خيشلا ددح دقو

 . «اديع ىربق اوذخعت الد

 : لاقف

 هنع ىبن ىذلا هنيعب وه روبقلا هذه دنع لعفي ىذلا اذه ةلمجلا ىفو

 : هلوقب هع هللا لوسر

 . «اديع ىربق اوذختت الب

 رهشلا وأ ةنسلا دوعب ادئاع نيعم تقو ىف نيعملا ناكملا دصق دايتعا نإف

 ىذلا وه اذهو هلجو كلذ قد نع ىبني مث ديعلا ىنعم هنيعب وه عوبسألا وأ

 ركذو « اورثكأو ادج اذه ىف سانلا طرفأ دقو : لاق هراكنإ دمحأ مامإلا نع مدقت

 هلوسرو هللا همرح امم وهف ادايعأ مهروبق ذاختإ امأف : رخآ عضوم ىف لاقو
 نيعم تقو ف اهدنع ماعلا عاهتجالاو نيعم تقو ىف روبقلا هذه دصق دايتعاو
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 افالخ كلذ ىف ملعلا لهأ نم نيملسملا نيب ملعأ الو مدقتاك اديع اهذاختإ وه

 انربخأ ىذلا نيياتكلا لهأب هبشتلا نم اذه نإف « ةدسافلا تاداعلا ةغكب رتغي الو

 . (*”17 ص) ميقتسملا طارصلا ءاضتقا ها . ةمألا هذه ىف نئاك هنأ هع ىبنلا

 : فلؤملا ةديقع

 عوضوملا اذه ىف هدقتعن ام نيع وه ةيميت نبا خيشلا هركذ ىذلا اذهو
 ىو لاجم لك ىف هيلع سانلا ثحنو هيلإ وعدن ام وهو ىلاعتو هناحبس هللا لضفب
 مهابننو اديع دهاشملاو راثآلا وأ هيَ ىبنلا ربق اوذختي نأ مهاهنن اننإ ةبسانم لك
 « ىلاعتو هناحبس هلل الإ اهفرص زوجي ال ىتلا تادابعلا عاونأ نم ءىشب اهوصخي نأ

 هللا نيدنو هدقتعن ام اذه , هب نولفتحيو هيف نوعمتجي اموي اهل اوصصخي نأ مهابننو

 هللا لضفب « ءابآ نع ءانبأر فلس نع فلخ لب سمألا نم الو مويلا نم ال « هب
 . ىلاعتو هناحبس

 ةيملعلا تاليلحتلاو لاوقألا هذه رابتعالا نيعب ظحالن نأ انيلع بجاولاف

 ريفكت ىلإ ردابن ال نأو ملعلا قوذت ىف مهفلا نسح ىلع لدت ىتلا ةقيقدلا

 مهماهتهاو ةيوبنلا راثالل مهعبتت درجم ةعدبلاو لالضلاب مهيلع مكحلا وأ نيملسملا
 - مهب نظلا نسحن نأو « نيحلاصلاو ءايبنألا ىلإ ةبوسنملا نكامألاو دهاشملاو تاماقملاب
 لئاسوو بابسأ اهلك هذهو « ىلاعتو هناحبس هللا وه ىلصألا دوصقملا نأ ملعن نأو

 ةودقلا مهو . مهخيراتو اهباحصأب طابتزالاو راكدالاو رابتعالاو ناميإلا سفنلا ىف ديزت
 نكامأ ىف ةلزنتملا تاكربلاو تاحفنلل ضرعتلا نم كلذ ىف ام عم رشبلل ةنسحلا

 لازت ال حالصلاو ريخلا لهاب ةرومعم تناك ىتلا نكامالا نال ىدهلا نطاومو ريخلا

 ىه داسفلاو رشلا لهاب ةرومعم تناك ىتلا نكامالاو , ناوضرلاو اضرلا لحم ىه
 الإ دومث رايد اولخدي ال نأ هباحصأ هلي رمأ كلذلو « بضغلاو طخسلا لح

 نأو « هوذخأ ام اوقيربي نأ مهرمأ لب , ابهئام نم اوبرشي ال نأو « نوكاب مهو
 رسحم ىداو اولخد اذإ ىشملا ىف عارسالاب مهرمأ كلذكو « اهب هوخبط ام اولكأي ال
 . رانلا يداوب فورعملا

 . ةيوبنلا راثآلاب كربتلاب : صاخ ثحبم ىف هنيعب عوضوملا اذه انلصف دقو
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 ةمألا خيرات هنإ « خيراتو ميرك ثارتو مظع لصأ ةيوبنلا راثآلا ىلع ةظفاحما

 اوماقأو اهدحم اونب نيذلا اهتمئأو اهاجر فرشو اهفرش هب رهظي ىذلاو هب رخفت ىذلا
 راثالا هذه لامهإ نإف كلذلو « لاجم لك ىف ةدئار ةدئاق ةمأ اهنم اوعنصو اهزع

 انئارت نم ةيقاب ةيعيبط لوصال خسمو ةيعقاولا ةيمالسإلا ةراضحلا دهاوشل رادهإ
 نيبجلا ىف ةمصو وه هنإ « لاخجنلا اذه ىف ةمألا هكلمت ام زعأ ىلع ةيانجو ىمالسإلا

 ال اميظع اريخ انيلع توفيو ةروصلا هوشيو ةيؤرلا وفص ركعي نيعلا ىف ةاذقو

 مث ءىش هنم ىقيي ال مث هموسر سمطنتو هملاعم ريغتتس هنأل كردي الو ضوعي
 . ائيش هنم فرعي نم ىقييال

 هللا نود اهتدابعب اهدنع هللاب كرشيو اديع اهذختي سانلا ضعب نإ ليق نإف

 . اهل حبذلا وأ قاروألا ءاقلإو لابحلا طبرو اهوح فاوطلاب وأ

 سانلا رذحتو هنع ىبنتو لب هيلع قفاون الو هاضرن ال هلك كلذ نإ : لوقنف»
 ديحوتلاب هل نورقيو هللاب نونمؤي ءالوه نال هتبراحم بجي ىذلا لهجلا نم وهو هنم
 بجاولاف , باوصلا نولهجيو لمعلا نوئطخي مهنكلو وه الإ هلإ ال هنأ نودهشيو
 نم اهوحنو اهتلازإ وأ اهنامهإ ىلإ وعدي ال هلك كلذ نكلو مهداشرإو مهميلعت

 ءاملعلا دنع لوبقمب سيل ليلع ليلعتو دراب راذتعا ججحلا كلتب راذتعالاو دوجولا

 فورمملاب رمألاو ةبقارملاو عنملاب تدجو اذإ ضراوعلا كلت ةلازإ نكمي ذإ ءالقعلاو
 ءاقب عم نسحلا قلخلاو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هللا ىلإ ةوعدلاو ركنملا نع ىبنلاو
 ىتلا ةنامألل ءادأو خيراتلل ءافوو ةمألا ةلاصأل اظفح اهب ءانتعالاو اهيلع ةظفاحمناو انراثا

 هَ دمحم انيبن خيراتو ديجلا انخيرات نم ليصأ ءزج ىه ىتلاو انقانعأ ىف

 انقبس نمم ةبدعم ةطوخسم ةنوعلم مثأل ةدئاب راثآ ىلع نوظفاحي مويلا نوركفملاو
 ىف دهاجنو اب ىنتعنو راثآلا كلت ىلع ظفاحن نأ حصي لهف . داعو دوم موقك
 هللا زعأو دابعلاو دالبلا هب تفرشت ىذلا هللا قلخ فرشأ راثا عيضنو اهئاقب ليبس
 لصو الو نئان الات ام ىنلا ةيماسلا ةبترلاو ةيلاعلا ةناكملا اه لعجو اهعفرو ةمألا هب

 .للَع هللادبع نب دمحم ديلتلا دجملو ديعسلا ظحلا ىلإ ءامتنالا ببسب الإ لصاو اهيلإ
 لاا



 : نيقباسلا ءايبنألا راثآب نارقلا ءانتعا

 ىذلا ليئارسإ ىنب توبات ةصق زيزعلا هباتك ىف ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 : لاقف مهيلع تولاط كلم ةحص ةمالع هلعج

 مكبر نم ةنيكس هيف توباتلا مكيتأي نأ هكلم:ةيا نإ مهيبن مه لاقو»

 متنك نإ مكل ةيال كلذ ىف نإ ةكئالملا هلمحت نوراه لاو ىبسوم لا كرت امم ةيقبو

 ف مهيديأ نيب هنومدقي مهدنع ناكو ميرك هماقمو مظع هناش توباتلا اذه

 نولتاقي الف , هيف امبو هب ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا ةكربب رصنلا مه لصحيف مهبورح
 ةيآلا ىف ىلاعت هللا ربخأ دقو . توباتلا اذه مهعم نوكيو الإ مهئادعأ نم ادحأ

 كرت امم ةيقبوإ» : اهنع لاق ىتلا ىهو ةيوبن راثاو ةيهإ ةنيكس هيف هنأب هتايوتحم نع
 ىه نوراه لآ ةكرت نم ةيقبلا هذهو ,« «# ةكئالملا هلمحت نوراه لاو ىسوم لا

 ريثك نبا ريسفت ىف اذك . ةاروتلا نم ناحولو نالعنلاو هبايثو نوراه اصعو ىسوم اصع

 . ءايبنألا رودص هيف لسغي ناك بهذ نم تسط اضيأ هيفر ء (717 ص ١ جر

 . (8 ص “” ج) ةياهنلاو ةيادبلا نم ىبتنا

 دابع نم رايخألا نيفطصملا كلوأ ىلإ ةبوسنملا ةميظعلا راثآلا هذه ببسبو
 اوبلغ امل ةصاخلا هتياعرب هاعرو هظفحو هنأش عفرو توباتلا اذه ردق هللا مظع هللا

 ىلاعت هللا مهبقاعف هب ظافتحالل مهتيلهأ ققحتت مل ذإ مهتفلاخمو مهيصاعم ببسب

 كلم ةحص ىلع ةمالع نوكيل مهيلإ هدر مث ىلاعت هللا هظفح مث مهنم هبلسو هذخأب

 هلمحت ةكئالملا هب تءاج ذإ ريدقتلاو ميركتلاو زيزعتلاب مهيلإ هدر دقو « مهيلع تولاط
 . مييلإ

 هيبنتو اهيلع ةظفاحماو اهب ماتهالار راثألاب ةيانعلا هذه نم مظعأ ةيانع ىأف

 . ةيراضحلاو ةينيدلاو ةيخيراتلا هتميقو هتلالجو رمألا كلذ ةيمهأ ىلإ ماهفألاو لوقعلا

 قام يع



 لبا .-. .٠ . هاو م. +

 ال ىبنلا متاخ ىلع نيدشارلا ءافلخلا ةظفاحم

 ذختا : لاق امبنع هللا ىصر رمع نبا نع هدنسب ىراخبلا مامالا كور

 ىف دعب ناك مث هدي ىف ناكو قرو نم امتاخ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رثب ىف دعب عقو ىتح ناهع دي ىف دعب ناك مث رمع دي ىف دعب ناك مث ركب ىبأ دي

 . هللا لوسر دمحم هشقن سيرأ

 ةياور ىف ءاجو « دجوي ملف سمتلا هنأ : ىلاسنلا ةياور ىف ءاج : رجح نبا ظفاحلا

 9*5١(. صا ج ىرابلا حتف) ها . نينس تس ناثع دي ىف ناك هنأ دعس نبا

 ىراقلا ةدمع ها . ءابق دجسم برقب ةقيدح سيرأ رئبو : ىنيعلا لاق

 متاخ وهو متاخلا ركب مويلا ةفورعم تراص رئبلا هذهو : تلق . 9١( ص ١١ ج)

 ىف مايأ ةثالث دهتجا دقو ناهع ةفالخ مايأ اهيف طقس ىذلا ُهُتِْيَع هللا لوسر

 ةباط ملاعم ى ةباطملا ماغملا رظنأ) . هقلي ملف اليبس دجو ام لكب هجارختسا

 . (55 ص ىدابا زوريفلل

 ليَ ىبنلا دنع تناك ةبرح ىلع نيدشارلا ءافلخلا ةظفاحم

 موي تيقل : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ريبزلا ىلإ هدنسب ىراخبلا مامإلا ىور

 ىنكي وهو هانيع الإ هنم ىري ال ججدم وهو صاعلا نب ديعس نب ةديبع ردب
 هنيع ىف هتنعطف ةزنعلاب هيلع تلمحف شركلا تاذ وبأ انأ : لاقف شركلا تاذ ابأ

 تأطمت مث هيلع ىلجر تعضو دقل : لاق ريبزلا نأ تربخأف : ماشه لاق « تامف

 هللا لوسر اهايإ هلأسف : ةورع لاق « اهافرط ىنثنا دقو اهتعزن نأ دهجلا ناكف

 « اهايإ هاطعأف ركبوبأ اهبلط مث اهذحأ ِهَتيْيَع هللا لوسر ضبق املف « هاطعأف هلي

 مث , اهذخأ رمع ضبق املف « اهايإ هاطعأف  رمع اهايإ هلأس ركب وبأ ضبق املف
 هللادبع اهبلطف ىلع لآ دنع تعقو ناهع لتق املف . اهايإ هاطعأف هنم نائع اهبلط
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 . لتق ىتح هدنع تناكف « ريبزلا نبا
 هيلع تلمحف هلوقو « اردب ةكئالملا ددهش باب ىزاغملا باتك ىف ىراخبلا هاور
 . زاكعلا هبش ىه : مهضعب لاقو . ةبرحلاك ىه نونلا حتفب ةزنعلا . ةزنعلاب

 هنعط ردب موي صاعلا نب ديعس نب ةديبع لتق ريبزلا نأ وه ةصقلا لصاحو
 املف . هاطعأف ةيراع ةزنعلا كلت هنم ِهلْلَيَع ىبنلا بلط مث , تامف ةزنعلاب هنيع ىف

 ىلإ هدنع تيقبو هاطعأف ةيراع ريبزلا نم ركبوبأ اهبلط مث ريزلا اهذخأ هع ضبق
 تيقبو هاطعأف ريبزلا نم رمع اهبلط مث لوألا اهبحاص ريبزلا ىلإ تعجر مث تام نأ
 اهايإ هاطعأف هنم نائع اهبلط مث لوألا اهبحاص ريبزلا ىلإ تعجر مث هتايح ةدم هدنع
 . لثق ىتح هدنع تناكف لوألا اهبحاص ريبزلا اهبلطف ّىلع دنع تعقو نائع لتق املف

 . ٠١7( ص ١١7 ج ىراقلا ةدمعو ء 7١4 ص 7 ج حتفلا) رظنأ

 « ةريثك بارحلاو ةبرحلا هذهب ماتهالاو مظعلا صرحلا اذه اذال لءاستن نحنو

 ةعبرألا ءافلخلا نم هنإ ؟ صرحلا اذه نمي دوجأو اهنم نسحأ وه ام كانه لعلو
 . نيدلا ءانمأو ديحوتلا ناكرأو نيدلا ةمئأ نيدتهملا نيدشارلا

 صج

 سابعلا بازيم ىلع راطخلا نب رمع ةظفاحم

 ملل هعضو هنأل

 ىلع بازيم سابعلل ناك : لاق  امهنع هللا ىضر سابع نب هللادبع نع
 سايعلل حبذ ناك دقو ةعمجلا موي هبايث رمع سبلف  هنع هللا ىضر  رمع قيرط
 هعلقب رمع رماف رمع باصاف نيخرفلا مد نم هيف بص بازيملا ىفاو املف « ناخرف
 هللاو : لاقف سابعلا هاتأف سانلاب ىلصف ءاج مث ء اهييغ سبلو هبايث حرطف عجر مث
 امل كيلع تمزع : سابعلل رمع لاقف « ِهَليَع هللا لوسر هعضو ىذلا عضوملا هنإ

 لعفف هَلْيَي هللا لوسر هعضو ىذلا عضوملا ف هعضت ىتح ىرهظ ىلع تدعص
 . (55 ص ا/ ج) رنكلا ىف اذك . سابعلا كلذ
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 : ينغملا هباتك يف ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب , هللادبع دمحم وبأ مامإلا لاقو

 ذفان برد ىلإ اهجارخإ زوجي الو مظعألا قيرطلا ىلإ بيزايملا جارخإ زوجي الو : لصف
 . هلهأ نذإب الإ

 هللا يضر - رمع نأل قيرطلا ىلإ اهجارخإ زوجي : يعفاشلاو كلامو ةفينحوبأ لاقو
 : سابعلا لاقف ٠ هعلقف قيرطلا ىلإ ًابازيم بصن دقو سابعلا راد ىلع زاتجا - هنع

 بيرهظ ىلع الإ هتبصن ال هللاو : لاقف ؟ هديب هلع هللا لوسر هبصن دقو هعلقت

 . (0514/ 5) ةمادق نبال ىنغملا نم ها . هبصنف هرهظ ىلع دعص ىتح ىنحناو

 راثآلا عم هدحو نكي مل رمع نبا
 لاق « اهيلع هتظفاحمو اهب هئانتعاو راثالل هعبتتب امهنع هللا يضر رمع نبا رهتشا

 . دهاشملا هذه ىنأي لجرلا نع لبنح نب دمحأ مامإلا لثس : ةيميت نبا خيشلا

 هنأ ىتح هَ يبنلا ريس عضاوم عبتتي ناك رمع نبا نأ : هباوج يف ركذو باجأف
 بصي هلع يبنلا ناك : لاقف . كلذ نع لكسف « ءام عضوم يف بصي ىؤر

 . ءام انهاه

 هللادبع نب ملاس تيأر : لاق ةبقع نب ىسوم نع هحيحص يف يراخبلا ىورو
 يبنلا ىأر هنأو اهيف ىلصي ناك دابأ نأ ثدحيو اهيف ىلصيو قيرطلا نم نكامأ ىرحتي

 يف ىلصي ناك رمع نبا نأ عفان ىنثدحو : ىسوم لاق « ةنكمألا كلت يف ىلصي هَ
 . 0986 ص) مقتسملا طارصلا ءاضتقا . ها ةنكمألا كلت

 يف مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ريثك هكراش لب رمّألا اذهب رمع نبا درفني مل نكلو
 لعف نم لبق نم اذه ديؤيام انركذ دقو « اهب ماتهالاو اهيلع ةظفاحملاو راثالل عبتتلا
 ةدمتسم ةعبتم ةنس مهلعف ُهَيَع يبنلا لعج نيذلا نييدهملا ةمئألاو نيدشارلا ءافلخلا

 مهنأل هتنس يه مهتتس نأ مولعمو « اهيلإ عوجرلاو اهب كساب رمأو هيدهو هتنس نم
 . هَ هنع تبثو حص يذلا ةمالك مامأ رظن الو داهتجا الو مالك ال
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 قيثو لاصتا اهل يتلا صوصنلا نم ةحلاص ةلمج راثآلاب كيبتلا ثحبم يف انركذو

 هراثاب نوكربتي مهنع هللا يضر ةباحصلا ناك فيك حضتيو ىلجني اهبو ثحبملا اذهب

 دحاو لصأ نم ناعبانو نالصتم كاذو ثحبلا اذه نأ قحلاو « دييغو رمع نبا مهيفو

 خيراتلاب قصلا ةيناثلا نأ الإ اهب ءانتعالاو اهيلع ةظفاحملا عرف وه راثآلاب كيبتلا نأل

 . قلعتلاو ةبحملو ناميإلل بسنأ ىلوألاو ةيعاتجالا ةراضحلاو

 ةميدقلا راثألاو سابع نبا

 حرتقاف كلذ يف مهراشتساف ةباحصلا عمج ةبعكلا مده ريبزلا نب هللادبع دارأ امل

 طقف حالصإ ىلإ جاتمت يتلا عضاوملا حلصي نو اهلك اهمدبي ال نأ سابع نبا هيلع
 لوألا دهعلا يف تناك يتلا ةميدقلا ةراجحلا ىلع ةظفاحم هيلع وهام ىلع حلاصلا ىقبيل

 . للِلَع يبنلا دهع ةئعبلا دهع مالسإلا دهع

 ماشلا لهأ اهازغ نيح (ةيواعم نب ديزي نمز) تيبلا قرتحا امل : لاق ءاطع نع
 مهئرجي نأ ديري مسوملا سانلا مدق ىتح ريبزلا نبا هكرت . ناكام هرمأ نم ناكف

 اوريشأ ! سانلا اهيأاي : لاق سانلا ردص املف . ماشلا لهأ ىلع (مهبرخَي وأ)

 سابع نبا لاق ؟ اهنم يهو ام حلصأ وأ اهءانب ينبأ مث اهضقنأ ةبعكلا يف يلع

 هيلع سانلا ملسأ ًاتيب عدتو اهنم يهو ام حلصت نأ ىرأ ابيف ىأر يل قرف دق ينإف
 . هع يبنلا اييلع ثعُبو اييلع سانلا ملسأ ًاراجحأو
 .(1ج١ 4/5 ص يوونلا حرش اهئانبو ةبعكلا ضقن باب جحلا باتك ملسم حيحص)
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 ةيبلا راثآلا ىلع رمع ةرغ
 مظع ةيوبنلا راثألا ىلع ٍةيغلا ديدش هنع هللا ىضر رمع انديس ناك دقلو

 اهنأ اومعز ةرجش ىلع نيعمتجم سانلا ىأر امل كلذلو ء اهل ةيامحلاو اهب ةيانعلا
 هلوقب هباتك ىف ىلاعت هللا اهركذو ناوضرلا ةعيب اهدنع تلصح ىتلا ناوضرلا ةرجش

 هنع هللا ىضر ناك ذإ « «ةرجشلا تحت كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا ىضر دقل»

 نأو اهنيع نع الضف اهناكم ملعي دحأ الو ةفورعم ريغ ةرجشلا نأ ةفرعملا قح فرعي

 فيكف اهنوفرعي ال مهسفنأب مه اهتحت اوعيابو اهودهشو اهورضح نيذلا اهباحصأ
 امهنع هللا ىضر رمع نبا نع نيحيحصلا ىف ءاج ا كلذب اوحرص دق لب مهريغب

 عيقي ملف ةرجشلا نع انثحبف : لاق  ناوضرلا ةعيب ماعل ىلاتلا ماعلا ىف ءاج هنإ

 ٠ . نالجر اهيلع

 ءاهفرعأ ملف دعب اهتيسنأ مث ةرجشلا تيأر دقل : ديعس دلاو بيسملا لاق

 اذهام : تلقف نولصي موقب تررمف اجاح تعلط : نمحنلادبع نب قراط لوقو

 تيتنأف ناوضرلا ةعبب ع هللا لوسر غياب ثيح ةرجشلا هذه : اولاق ؟ دجسملا

 ةرجشلا تحت عياب نميف ناك هنأ ىلأ ىنثدح : لاقف « هتبخأف بيسملا نب ديعس

 ةياور فو . ملعأ متنأف متنأ اهومتملعو اهانيسن لبقملا ماعلا نم انجرخ املف : لاق

 ةوزغ باب « ىزاغملا باتك ىراخبلا حيحص رظنأ . انيلع تيمعف : لاق هنأ

 . مامإلا ةعباتم بابحتسا باب ةرامإلا باتك ملسم حيحصو « ةيبيدحلا

 ىف اذه ناك اذإف « نييعتلاب ةدحاو ةرجش ىلع نيلجر ىأر قفتي مل ىأ

 اورضح نيذلا ناوضرلا باحصأ دوجو رفاوت عمو دحاو دهع ىف ةدحاو ةنس لالخ
 . ةديدع تاونس دعب رمع نمز ىف ترهظ ةرجشب كلاب امف اهنحت اوعيابو اهدنع

 نييعت ىف سانلا فلتخاو « فقوملا رضح نم رثكأ تامو دهعلا فلتخا
 فقوم مظعأ اهدنع لصحو « ةيدمحملا ةعيبلاب تفرشت ىتلا ةكرابملا ةرجشلا
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 ةكئالملا هتدهشو « ضرألاو تاومسلا هل تزتها داهجلاو ةيحضتلا فقاوم نم
 تحت كلوعيابي ذإ نينمؤوملا نع هللا ىضر دقل : هلوقب نارقلا هلجسو ماركلا

 . ةيآلا «اييرق احتف مهباثأو مهيلع ةنيكسلا لزنأف مهبولق ىف ام ملعف ةرجشلا
 بقانم مظعأ نم ةبقنم نالعإ ةنوميملا ةكرابملا ةرجشلا هذه دنع ناك مث

 نيذلا نإإط : هلوقب نآرقلا اهلّجس هع مركألا لوسرلاو مظعألا يبنلا صئاصخخو
 . ةيآلا «مهيديأ قوف .هللا دي هللا نوعيابي امنإ كنوعيابي

 ملو كلذ ىري ال هنأل وأ راثآلاب كربتلا عم اهعطقي مل هنع هللا ىضر رمعف
 تبث هنع هللا ىضر هنأ ليلدب ادبأ هلاب ىلع رطخي ملو الصأ هبلق ىف ىنعملا كلذ عقي
 دنع تناك ىتلا ةزنعلا ركب ىبأ نم هبلطك اهوحنو راثآلاب كربتلا بلطو كربتلا هنع

 هللا لوسر ناكو « كلذ ريغو ِهَْكَع هللا لوسر متاخ ىلع هتظفاحمو هُم هللا لوسر

 اردب ةكئالملا دوهش باب ىف ىراخبلا ىف اك ريبزلا نم ةزنعلا كلت راعتسا دق هيَ
 . (554 ص 56 ج) ىنالطسقلا ةخسن ىو . ىزاغملا نم ها

 دي #2 ب

 اهل ةيملع ةساردب مايقلاو ةبوبنلا لاعنلاب مايتهالا
 لب « ةيوبنلا لاعنلا مهتيانعو ءاملعلا ماتها تلان ىتلا ةيوبنلا راثألا نمو

 ثوحبلا اهنع اوبتكف « اهنولو اهاثمو اهتفص نع ةقيقدو ةقيمع ةساردب تيظح
 . ةلقتسملا لئاسرلا ابيف اوفلأو ةصصختملا

 مظعألا ىبنلا وهو الأ , لاعنلا بحاص وه هلك كلذ نم دوصقملاو

 . ملسو هيلع هللا ىلص مركألا لوسرلاو
 اهليصح ىف لذبنو مهعاتمو مهبايو مهسبالمو ءامظعلا راثآب متهن انك اذإو

 هل ىسفن هع هنإف نيصصختملا ءاربخلاو ةصاخلا فحاتملا ال مقنو صيخرلاو ىلاغلا
 ًاصيخخر ناكل كلذ ليبس ىف لاومألا رحو جهملا تلذب ولف . قخأو ىلوأ ءاذفلا

 . ملسو هيلع هللا ىلص .هلجال

 دج #3
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 راثالاب ةكلمملا ماّتها

 ىلع اصرح « ةميظع ةيانع راثألاب ةيانعلا ىلإ ةينسلا انتموكح هللا قفو دقلو
 ةصاخ ةرئاد اه تلعجف . ةيخيراتلا ةيمالسالا ةراضحلا ملاعمل اظفحو . ديجملا انئارت

 موسرملاب ادمتعم اصاخ اماظن اهل تردصأو ( راثآلا ةرادإ ) ىمست اهب متبتو ىنتعت
 , 01 مو خيراتو/ /5١ م مقر ىكللا

 سلجملا ) ىمسي عوضوملا اذهب قلعتي اميف رظنلل اصاخ اسلجم تأشنأو
 ءاه9/8*1/ 5/5١ خيراتو 58ه مقر ةرازولا سلجم رارق ردصو ( راثالل ىلعألا
 جحلاو ةيلاملاو ةيلخادلا نع نيبودنم ةيوضعو فراعملا ريزو ةسائرب هئاضعأ نيوكتب

 . راثآلاو مالعإلاو فاقزألاو

 ردق ربكأ عيمجت وه راثالل ىلعألا سلجملا ءاشنا نم فدهلا نأ ماظنلا نيبو
 . ةوجرملا اهتياغ ىلإ راثألا ةرئاد لوصو نامضل تاربخلا نم

 : راثالا ىلع ةظفاحملا

 عم نواعتلاب راثآلا ةرئاد ىلوتت : ماظنلا نم ( 5 ) ةداملا ىف ءاج
 ةيرثألا عقاوملاو راثآلا ىلع ةظفاحملا  هصاصتخا ىف لك  ةلودلا ىف ىرخألا ةزهجألا

 راثآ نم هليجست بجي امو عقاوملاو ةيخيراتلا ىنابملاو ءايشألا ةيرثأ ريرقت ىلوتت اك
 هتنايص ىلع اهلمعو ةينفلا وأ ةيخيراتلا هتيمهأب ةلودلا رارقإ ام رثأ ليجست ىنعيو

 . ماظنلا اذه ماكحأل اقفو قئاللا رهظملاب هراهظإو هتساردو

| 36 26 
 2 ع ِ

 راثالا مه نم ةدابعلا نكامأو دجاسملا

 : ةلوقنم راثاو ةتباث راثا : ناعون راثألا : ( 7 ) ةداملا ىف ءاجو
 وأ ةيعيبطلا فوبهكلا لثم ضْألاب ةلصتملا راثآلا ىه ةعباثلا راثآلا (أ)

 مسر ىنتلا روخصلاو « ميدقلا ناسنإلا تاجاحل ةصصخم تناك ىتلا ةروفحملا

 )١( ةنس ىنطولا داصتقالاو ةيلاملا ةرازو نم ةرداصلا راثآلا ماظنب ةصاخلا ةركذملا رظنأ ١99 .
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 تاشنملاو ندملا لالطأ كلذكو تاباتك وأ اشوقن وأ اروص ناسنالا ابيلع رفح وأ

 دجاسملاك ةفلتخم تاياغل ةأشنملا ةيخيراتلا ةينبألاو. ةمكارتملا لالتلا نوطب ىف ةرومطملا

 راوسالاو نوصخلاو عالبقلاو ىفاشملا ف توييبلاو روصقنلاو ىرحخألا ةدابعلا نكامأو
 امو ىنابملا كلت لالطأو دودسلاو ةديشملا تاونقلا و نفادملاو تامامحلاو بعالملاو

 ناجيتلاو زيرافألاو فوقسلاو ملالسلاو تافرشلاو ةدمعألاو ذفاونلاو باوبألاك اهب لصت
 . كلذ هباش امو

 ضرألا نع ةلصفنم اهتعيبطب نوكتل تعنص ىتلا ىه ةلوقنملا راثآلا ( ب )
 شوقنملاو تاكوكسملاو تاتوحنملاك اهناكم رييغت نكمي ىتلاو ةيخيراتلا ىنابملا نع وأ

 اهعنص نم ضرغلاو اهتدام تناك امهم تاعونصملاو تاجوسنملاو تاطوطخملاو
 . اهامعتسا هوجوو

 طيطختلاو مدهلا عيراشمو راثآلا
 نم مأ ىلاهألا نم ءاوس راثآلا رييغت نم ريذحتلا : ماظنلا ىف ءاج

 وأ ةّسانلا وأ ةلوقنملا راثألا فالتا رظحي : ( ١١ ) ةداملا لوقت ندملا طيطخت

 ا؟ امهملاعم رييغت وأ اهيلع شقنلاو ةباتكلاب اهبيوشت وأ اهب ررضلا قاحلإ وأ اهريوحت
 ىلعو ةيرثألا قطانملا ف تانفاللا عضو وأ تانالعالا قاصلإ ىلاهألا ىلع رظحي

 . ةلجسملا ةيخيراتلا ةينبالا

 , ىرقلاو ندملا طيطخت تاعورشم عضو دنع نيعتي : ( ١١ ) ةداملا لوقتو

 ارقإ زوجي الو ء اهبيف ةيرثآلا ملاعملاو قطانملا ىلع ةظفاحملا اهليمجت وأ اهعيسوت

 1 ةرئاد ةقفاوم ذخأ دعب الإ ,راثا اهقاطن ىف دجوي ىتلا طيطختلا 0

 زاهج ةطاحإو ةبرثأ ماعم اهيف دجوي ىتلا نكامألا ديدحت راثألا ةرئاد ىلعو «

 . كلذب املع ندملا 59

 ةدابعلا نكامأو دجاسملا اهنم نأ ىلع ماظنلا صن ىتلا راثآلا نأ مولعمو
 لب ماركلا هباحصأ وأ ِهيَع ىبنلا ىلإ ةبوسنملا ةينيدلا راثآلا ىلوألا ةجردلاب لمعت

 « رتعيو نمؤملا اهب رخدتفي ىتلا ىهو ؛ ميدقتلاو مركتلا قحتست ىتلا راثآلا ىه

 . فلسلاب فلخلاو ءابآلاب ءانبألا ركذت ىتلا ىهو



 فيرشلا دجسملاو ةيوبنلا ةرجحلا

 فيرشلا ربقلا جارخإب ةيوبنلا ةرجحلا عضو رييغت نينتفملا ضعب دارأ دقو
 بضغ زيزعلا دبع نب دلاخ كلملا موحرملا كلذب عمس املف ,٠دجسملا نم مركملا

 حارتقالا كلذ بحاصل اعدار امالك ملكتو ةينيدلا ةيمحلا هيف تراثو اديدش ابضغ

 محر « ةايحلا ديق ىلع لاز ال مهضعب لعلو سلجملا ف ارضاح ناك نم هعمس مثألا
 دنع ءاضيب اديو هللا دنع هل ةريخذ اذه هفقوم لعجو حلاصلا كلملا كلذ هللا

 . ةمايقلا موي هتعافش هللا ءاش نإ هب لاني ِككَْع دمحم انديس هلوسر

 دالبلاو دابعلاو راثآلاو رايدلا هب ظفحو نيدلا هب رصنو دهف كلملا هتفيلخ ىف كرابو

 . نيملاعلا بر اي نيما

 6 دج

 باهولادبع نب دمحم خيشلا ىوتف
 ةيوبنلا ةرجحلا ناش ىف

 لوقلا باهولادبع نب دمحم خيشلا ىلإ ءوسلاو ةنتفلا لهأ ضعب بسن دقو
 ىف ءاج مك هلئاق نمو « هنم أربتو كلذ ركنأف « دجسملا نم ةيوبنلا ةرجحلا جارخاب
 : اهنم اهب عنش ىتلا لئاسملاف اذه نيبت اذإ : اهيف لوقي ىتلا ةعمجملا لهال هتلاسر

 : لوقأ ىنإ : هلوقو ,. بهاذملا بتك لطبم ىفإ : هلوق يهو رهاظلا ناتببلا نم وه ام

 : هلوقو « داهتجإلا ىعّدأ ىنإ : هلوقو « ٌىيش ىلع اوسيل ةنس ةئاتس نم سانلا نإ
 : هلوقو . ةمقن ءاملعلا فالتخا نإ : لوقأ ىفإ : هلوقو « ديلقتلا نع جراخ ىنإ
 , قلخلا مركأاي : هلوقل ىريصوبلا رفكأ ىنإ : هلوقو , نيح اصلاب لسوت نم رفكأ ىنإ
 ىلع ردقأ ولو « اهتمدحل لوسرلا ةرجح مده ىلع ردقأ ول : لوقأ ىنإ : هلوقو
 ربق ةرايز ركنأ ىنإ : هلوقو ء« بشخ نم ابازيم اه تلعجو اهبازيم تذحأل ةبعكلا

 ء مهييغو نيدلاولا ربق ةرايز ركنأ ىنإ : هلوقو . ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 : لوقأ نأ اهيف ىلوج . ةلأسم ةرشع اتنثإ هذهف « هللا ريغب فلحي نم رفكأ ىفإو
 سماخلا مسقلا ةيصخشلا لئاسرلا نم ىبتنا . «مظع ناتبب اذه كناحبس#

 . ه5 ص ١ ج ةينسلا رردلاو ,« 55” ص
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 باهولادبع نب دمحم خيشلا يأر ىف ءارضخلا ةبقلا

 لوقلا باهولادبع نب دمحم خيشلا ىلإ مهضعب بسن دقف ءارضخلا ةبقلا امأ

 اذه ركنتساو هنم أربتو ةوق لكب كلذ ىفن هللا همحر خيشلا نكلو  اهمدهو اهتلازإب
 لمأل هئلاسر ىف لوألا عضوملا هلئاسر نم عضاوم ةدع ىف راكنإلا دشأ لوقلا

 : اهيف لوقي ىتلا ممصقلا

 ىلع هللاو ىدنع ام ىلع اوعلطتل لابلا لغتشم انأو اهتررح ةزيجو ةديقع هذهف
 . ليكو لوقن ام
 هنأو مكيلإ تلصو دق يحس نب ناميلس ةلاسر نأ ىنغلب هنأ مكيلع ىفخي ال مث

 يلع ىرتفا لجرلا نأ ملعي هللاو مكتهج ىف ملعلل نيمتنلا ضعب اهقدصو اهلبق

 . ىلاب ىلع اهرتكأ تأي ملو اهلقأ مل ارومأ
 ةئاتس نم سانلا نإ : لوقأ ىفإو « ةعيبرألا بهاذملا بتك لطبم ىفإ : هلوق «اهنمف»

 : لوقأ ىفإو , ديلقتلا نع جراخ ىفإو « داهتجإلا ىعدأ ىفإو « ءىش ىلع اوسيل ةنس

 رفكأ ىفإو . نيحلاصلاب لسوت نم رفكأ ىنإو « ةمقن ءاملعلا فالتخا نإ

 هللا لوسر ةبق مده ىلع ردقأ ول : لوقأ ىفإو , قلخلا مركأاي : هلوقل ىريصوبلا
 ء« بشخ نم ابازيم اه تلعجو اهبازيم تذحأل ةبعكلا ىلع ردقأ ولو « اهتمده هَلْ

 رضفكأ ىفإو « امهيغو نيدلاولا ربق ةرايز ركنأ ىفإو « هّقَع ىبنلا ربق ةرايز مرحأ“ ىفإو

 لئالد قرحأ ىفإو « ىبرع نباو ضرافلا نبا رفكأ ىفإو « هللا ريغب فلح نم

 لئاسملا هذه نع ىناوج « نيطايشلا ضور هيمسأو  نيحايرلا ضورو تاريخلا
 . مظع ناتهب اذه كناحبس : لوقأ نأ

 ةيصخشلا لئاسرلا نم ىلوألا ةلاسرلا سماخلا مسقلا خيشلا تاملؤم ةعومجم]

 . [08 ص لوألا ءزجلا ةينسلا رردلا ىف وهو ء 17 ص
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 ىديوسلا ىلإ اهلسرأ ةلاسر ىهو .قازعلا لهأ ىلإ هتلاسر ىف ىناثلا عضوملا
 هباجأف « هيف سانلا هلوقي امع هلأسو اباتك هل لسرأ دق ناكو قارعلا لهأ نم ملاع

 امب ناتيبلا ةعاشإ : اهنم هبيذكتو هيلإ بسن ام-در ىف لوقي اهيفو « ةلاسرلا هذهب

 عيمج رفكأ ينأ متركذ ام اهنمو . هيرتفي نأ نع الضف هيكحي نأ لقاعلا يحتسي
 لخدي فيك ابجع ايو . ةحيحص ريغ مهتحكنأ نأ معزأو « ىنعبتا نم الإ سانلا
 كلذكو « نونجم وأ فراع وأ رفاك وأ ملسم اذه لوقي له لقاع لقع ىف اذه

 [تاريخلا لئالد] امأو « اهتمدهل هَ ىبنلا ةبق مدهأ ردقأ ول : لوقي هنإ : مههوق

 هبلق ىف ريصي ال نأ ىناوخإ نم ىتحيصن لبق نم ىلع ترشأ ىنأ كلذو ببس هلف

 ىبنلاو هقارحإ امأو , نآرقلا ةءارق نم لجأ هيف ةءارقلا نأ نظيو هللا باتك نم لجأ
 . ناتهب اذهف ناك ظفل يأب هلع ىبنلا ىلع ةالّصلا نع

 . ”0 ص ةيصخشلا لئاسرلا ف سماخلا مسقلا خيشلا تالؤم ةعومج]

 . 84 ص للا ءزجلا ةينسلا ررّدلا ىف وهو ةسماخلا ةلاسرلا

 ونهو ,باوصلاو ةمكحلا نيع وه باهولادبع نب دمحم خيشلا نم فقوملا اذه
 مهرمأ ىف خئاشملاو نودشرملاو ءاملعلا اهب ىلحتي نأ بجي ىنتلا ةيعرشلا ةسايّسلا

 ْ . مهداشرإو مهظعوو مهبنو

 درو نيرتفملا معز يفن ىلع صرحلا لك اصيرح هللا همحر خيشلا ناك دقو
 عيظفلا يأرلا كلذ هيلإ اوبسنو عينشلا لوقلا اذه هب اوقصلأ نيذلا نينتفملا لوق

 رشلاو ةدتفلاو ءوسلا نم اهيلع ىنبني املو ةلأسملا رطخل نطاوم ةدع ىف اهركنأ هارتف
 ىف مولعلا تقاض نّمم اذه نيأف ىنغ ىف اهنع نحن « ايالبو بئاصم ىلإ ربي ىذلا
 هفتأ امف « ءارضخلا ةّبقلا ةيضق الإ همدقي اثحب وأ اهنع بتكي ةلأسم دجي ملو هينيع

 . هادؤم كلذ املع هفسأ امو « هاهتنم اذه القع

 . هلضفو هنوعب هرشنو همامتإ رسيب نأ هللا لأسن عوضوملا اذه نع صاخ ثحب انلو
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 ةلاسر نم ةيوبنلا راثآلا ىلع ةظفاحملا

 ريزعلا دبع نب دهف كلملا ةلالج

 كلملا ةلالج نأ وهو خيراتلاو ةنامالل ليجستلا قحتسي مظع فقوم انهو

 ىأرو ءابق دجسم ةعسوت ءانبل ةموسرملا تاططخنا ىلع علطا امل زيزعلادبع نب دهف
 هتلالج رمأ , ةديدجلا ةعسوتلا لخخاد لوزتس ةميدقلا ىلاحلا دجسملا ملاعم نأ

 بارحلاو ربمملا ىلع ىقبي ديدج ططخم دادعإو عوضوملا ططخما ءاغلإب هللا هظفح
 فرعتيل هفلخ نمو دجسملا ىبناج نم ةعسوتلا دتمت ثيحب « ةميدقلا ملاعملاو

 لاقو « ةفيرشلا ةيوبنلا راثالاو ةيلصالا نكامالا ىلع ليج دعب اليج نوملسملا

 . ليزن الو هللا دجاسم ىف ديزن نأ ريخلا نم : هتلالج
 نم اهيف امب انسوفن ىف رثألا قمعأ هتلالج نم ةيركلا ةيماسلا ةتفللا هذه ناكو

 . هديلختو ىمالسإلا ثارتلا ملاعم ىلع ظافحلا ةلالد

 دادعالا ىف ثيدحلاو ةلباقملا هذه ليصفتلاب ةيدوعسلا دئارجلا ترشن دقو

 . «ةودنلا» و «ةنيدملا» ةديرج لثم ه14١.ه رفص ١ا/ تبسلا موي ةرداصلا

 د 23ج
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 عامتجألا موهفم
 ىوبنلا دلوملاك ةيخيراتلا تايسانملا نم ةلمج ءايحإل عمتجن نأ انتداع ترج

 نارقلا لوزن ىركذو ةيوبنلا ةرجحلو نابعش نم فصنلا ةليلو جارعملاو ءارسإلا ىركذو
 فصوي الف نيدلاب هل ةلص ال ىداع رمألا اذه نأ انرابتعا فو « ردب ةوزغ ىركذو

 وه رطخلا نأل نيدلا لوصأ نم لصأل اضراعم سيل هنأ اك ةنس وأ عورشم هنأب
 ةيداعلا رومألا هذه لائمأ نأ ىدنعو « عورشمب سيل ءىش ةيعورشم داقتعا ىف

 ردقلا اذه نأ نظأو ةضوغبم وأ عراشلل ةبوبحم اهنأ نم رثكأ اهيف لاقي ال ةيفرعلا
 اهصقني اهئايحإل سانلا عمتجي ىتلا تابسانملا هذه نأ ضعبلا ىعديو « هيلع قفتم

 عباسلا ةليل اوعمتجي نأ اودوعت سانلا نإ : لوقيف « هيلع قفتملا طوبضملا تيقوتلا
 عبر نم رشع ىنثالا ةليل اوعمتجي نأو « جارعملاو ءارسالا ىركذ ءايحإل نيرشعلاو
 نيتاه تقو نييعت ىف اوفلتخا ءاملعلا نأ عم ىوبنلا دلوملا ىركذ ءايحال لوألا

 ال اننأل رثّوي ال تقولا نييعت ىلع قافتالا مدع نإ : لوقأ انأو « طبضلاب نيتئداحلا

 ىذلاو انفلسأ ؟ ىداع رمألا لب صوصخم تقوب عاتجالا ديدحت ةيعورشم دقتعن

 دق ةليللا هذهف ريخلا ىلإ هبيجوتل كلذ بسكو عاتجالا ةصرف مانتغا وه انمبي
 درجم نإف « اوباصأ مأ تيقوتلا اوأطخأ ءاوسو مظعو عيظف لكشب اهيف سانلا عمتجا
 . هلضفو هللا ةمحر بالجتسا ف فاك هللا لوسر ةبحمو هللا ركذ ىلع اذه مهعاّجا

 هنإف هللا فو هلل هنأ مادام سانلا ءالؤه عاتجا نأ داقتعالا مامت دقتعأ ىنإ

 ةيضقلا بيرقتل الشم كلذل برضأو . تيقوتلا ىف اوأطخأ ولو هللا دنع لوبقم
 ةوعدلا تقو ريغ ىف نيوعدملا ضعب ءاجف نيعم موي ىف ةمبو ىلإ اعد لجرب ناهذألل

 ةظلغو ةوفجب مهدريو مهدرطي ةملولا بحاص نأ ىرت لهف تقولا وه هنأ مهنم انظ
 ىذلا ةميولا تقو وه اذه سيلف ىنع اوفرصناو اوعجرا : مهل لوقيو مهنع دصيو

 . مهمودق ىلع مهركشيو ىنسحلاب مهلباقي هنأ ىرت وأ ١ مكل هتددحو هيلإ مكتوعد

 تقولا ىف ىرخأ ةرم عوجرلا مهنم بلطي مث لوخدلا مهنم بلطيو هباب مه حتفيو
 . همركو هللا لضفب قئاللا وهو هروصتأ انأ ىذلا اذه ؟ ددحملا
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 نم ىركذ ىأل» ىوبنلا دلوملل وأ جارعملاو ءارسإلل انعمتجا اذإ نحنو
 ىف باوصلل اقفاوم ناك نإ هنأل طبضلاب تقولا نييعت انمهي ال ةيخيراتلا تايركذلا

 قلغي الو اندري "ل هللا نإف كلذ ريغ ناك إو « هلل دمحلاف رمألا سشفنو عقاولا

 ٌْ . انع هباب

 ضرعتلاو ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ هجوتلاو ءاعدلاب عاتجالا ةصرف مانتغاف

 عاتجا مانتغاو ء. ىدنع اهسفن ىركذلا ةدئاف نم لجأ وه هتاكربو هتاريخو هتاحفنل

 مهدص نم لوأ وه ريخلا ىلإ مهبيجوتو مهحصنو مهداشرإو مهريكذتب سانلا

 الو عفني ال كلذ نأ دهاشملا ذإ هتحت لئاط ال امب مهعاتجا ىلع راكنإلاو مهدرو

 ىتح دبتشا وأ مهيلع راكنالا داز املك مهكسمت معيو مهلابقإ ديزي سانلا نأو ديفي

 اناكم اودجي نأ مهبولق لكب نونمتي ةوعدلاو ركفلا بابرأ نم ءالقعلا نإ

 نوداتري مهارت كلذلو . مهفص ىلإ مهوبسكيو مهءارا مهيف اوثبيل سانلا هيف عمتجي
 مهب اوسعنصيل سانلا عاتجا اهيف رثكي ىلا ةماعلا نكامألاو ىداونلاو قئادحلا

 وه كلذ ىلإ امو مهعاتجا مكح ىف درلاو ذخألاو راكنإلاب لاغتشالا نإ

 . تابسانملا هذه لثم ىف الإ اهب نامزلا

 / أ أ
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 ىوبنلا دلوملا موهفم
 هيلإ وعدن ىذلا ىوبنلا دلوملا ةقيقحلا مهمهف ىف سانلا نم ريثك ءىطخي

 تاشقانمو ةليوط لئاسم اهيلع نونبي ةدساف تاروصت نوروصتيف هيلع عجشنو

 تاروصت ىلع ةينبم اهنأل ءابه اهلك. ىهو ءارقلا تاقيأو مهتاقوأ اهب نوعيضي ةضيرع
 . ةدساف انلق اك

 ارارم ةماعلا عماجملاو ةعاذإلا ىف هنع انثدحتو اريثك ىوبنلا .دلوملا نع انبتك دقو

 . فيرشلا دلوملا نع انموهفم حوضو هعم رهظي امب

 فيرشلا ىوبنلا دلوملا لجأل عاتجالا نإ : لبق نم انلق دقو لوقن اننإ
 . هب ىلاعت هللا نيدنو هدقتعن ام اذهو ءىش ىف ةدابعلا نم سيلو ىداع رمأ الإ وه ام

 ةقيقحو هسفن نع هلوقي اميف قدصملا وه ناسنإلا أل روصتي ام ءاش نم روصتيلو
 . هريغ ال هدقتعم

 رمأ ةيفيكلا هذبب عاتجالا اذه نإ : ةبسانمو عمجمو لفحم لك ىف لوقن نحنو
 ضرتعمل ضارتعإو ركنمل راكنإ اذه دعب ىقبي لهف ءىش ىف ةدابعلا نم سيل ىداع
 : ىعفاشلا مامالا لوقي اذهو مهفلا مدع ىف ىربكلا ةبيصملا نكل

 بالطلا لقأ نإ . ىنبلغ الإ الهاج تلداج الو هتبلغ الإ املاع تلداج ام

 هذه : لئاقلا لاق اذإف كلتو هذه ةقيقحو ةدابعلاو ةداعلا نيب قرفلا ملعي املع
 : هل لوقن ةداع هذه : لاق اذإو ؟ ليلدلا نيأ : هل لوقن اهتيفيكب ةعورشم ةدابع

 بوث سبلي نأ وه انلك هاشخن ىذلا ءالبلاو رطخلا لك رطخلا نأل ءاشت ام عنصإ
 لب هاضرن ال ام اذهو « رشبلا داهبتجا نم لب عورشم ريغ عدتبم لعفل ةدابعلا

 نم هنكلو ىداع رمأ ىوبتنلا دلوملا لجأل .عاتجالا نأ لصاحلاو « هنم رذحنو هبراحن
 سانلا ىلع دردعت دئاوفو ةريثك عفانم ىلع لمتشت ىتلا ةحلاصلا ةريخلا تاداعلا

 ىف عقت ىلا ةدسافلا تاروصتلا نمو « اهدارفاب اعش ةبولطم اهنال ريفو لضفب
 ةصوصخم ةديل ىف دلوملاب لاضتحإلا ىلإ وعدن اننأ نونظي مهنأ ىه سانلا ضعب ناهذأ
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 ىف ىوبنلا دلوملا لجأل دقعت تاعاتجالا نأ لفغملا اذه ىرد امو ماعلا رئاس نود
 حرفي ثدحت ةبسانم لك ىفو ماعلا مايأ لك ىف ريظنلا عطقنم لكشب ةنيدملاو ةكم

 دلوملل عاتجا هيف لصحبو الإ ةنيدملاو ةكمب ةليل وأ موي رمي داكي الو اهبحاص اهب
 ىف هع ىبنلا ركن اننأ معز نمف , هلهج نم هلهجو هملع نم اذه ملع ىوبنلا
 امثإ ىرتفا دقف ةليل نيسمخو ةعستو ةئامتالث هنع لفغنو هرجهنو طقف ةدحاو ةليل

 ىف ىلاعت هللا لضفب دقعنت ىوبنلا دلوملا سلاجم هذهو « انيبم ابذك بذكو اميظع

 نحنو . لفحم كانهو سلجم انهو الإ ةليل وأ موي رمي داكي الو ةنسلا ىلايل عيمج
 لوسرلل ىربكلا ةوفجلا وه اهريغ نود ةدحاو ةليلب عاتجالا صيصخت نأب ىدانن

 . ةبغرو لابقإ لكب ءادنلا اذه نوبيجتسي هللا دمحب سانلا نإف كلذلو . ِهَلِيِج

 وأ لهاج وهف ةرودملا ةنيدملا ىف هع هب لافتحالا صصخن اننأب معز نمو
 هنع فشكيو هتريصب روني نأب هل هللا وعدن نأ الإ انل امو « ةقيقحلا نع لهاجتم

 ىف ةصوصخم ةليلب الو ةرونملا ةنيدملاب اصاخخ سيل كلذ نأ ىريل لهجلا باجح

 . ناكملاو نامزلا ىف ماع وه لب « صوصخم رهش

 ليلد ىلإ راهنلا جاتحا اذإ :: ءىش ناهذألا ف حصي سيلو

 نم لب ةصوصخم ةليل ىف روكذملا دلوملاب لافتحالا ةينسب لوقن ال اننأ لصاحلاو

 لك ىف نوكي نأ بجي هب قلعتلاو ِهيهَع هركذ نأل نيدلا ىف عدتبا دقف كلذ دقتعا

 ىوقأ ىعادلا نوكي هتدالل رهش ىف نإ : معن . سوفنلا هب المت نأ بجيو نيح

 نوركذتيف ضعبب هضعب نامزلا طابتراب ضايفلا مهروعشو مهعاتجإو سإنلا لابقإل
 . بئاغلا ىلإ دهاشملا نم نولقتنيو ىضاملا رضاحلاب

 ةصرف ىهو هللا ىلإ ةوعدلل ىربك ةليسو ىه . تاعاّتجالا هذه نإو

 ىبنلاب ةمألا اوركذي نأ ءاملعلاو ةاعدلا ىلع بجي لب ٠ توفت ال نأ ىغبني ةيبهذ

 مهودشربو مهوحصني نأو « هتادابعو هتلماعمو هتريسو هلاوحأو هباداو هقالخأب هَلْ

 . نتفلاو رشلاو عدبلاو ءالبلا نم مهورذحيو حالفلاو ريخلا ىلإ
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 سيل : سانلل لوقنو كلذ ىف كراشنو كلذ ىلإ وعدن هللا لضفب امئاد اننإو
 ةفيرش ةليسو هذه نإ لب رهاظملاو تاعاتجالا درجم تاعاتجالا هذه نم دوصقملا

 تاريخ نم مورحم وهف هنيدل ائيش دفتسي مل نمو اذكو اذك ىهو ةفيرش ةياغ ىلإ
 ىف اهانطبنتسا ىتلا تاغوسملاو ةلدألا ركذب ليطن نأ بحن الب « فيرشلا دلوملا
 ىوبنلا دلوملاب لافتحالا لوح : ناونعب كلذل ةصاخ ةلاسر انل ذإ ؛ عوضوملا اذه

 : اهوح مالكلا ةثكل ركذلاب ةبيوث قتع ةصق صخنس اننأ ريغ , فيرشلا

 دك

 امل ةبيوث هتيراجل بهل ىبأ قتع ةصق ةريسلاو ثيدحلا بتك ىف ءاملعلا ركذي

 دعب مونلا ف بهل ابأ ىأر بلطملا دبع نب سابعلا نأو ِهََْع ىبنلا ةدالوب هتربخأ
 ىتقاتعب هذه ىف تيقس ىفأ ريغ مدعب اريخ قلأ مل : لاقف هلاح نع هلأسف هتافو

 . نينثألا موي لك ىف ىلع ففخيل هنإو ةبيوث

 قازرلادبع مامالا لثم ريسلاو ثيدحلا ةمئأ نم ةلمج هاور ربخلا اذه : تلق
 ىقييبلا ظفاحلاو ريثك نبا ظفاحلاو رجح نبا ظفاحلاو ىراخبلا مامالاو ىناعنصلا

 نيبأسو . ىرماعلاو رخشألاو عييدلا نباو ىوغبلا ظفاحلاو ليهسلاو ماشه نباو
 ْ . ليصفتلاب كلذ

 امأو « (478 ص / ج) فنصملا ىف هاور دقف ىناعنصلا قازرلادبع مامإلا امأف

 باتك ىف السرم ريبزلا نب ةورع ىلإ هدانسإب هحيحص ىف هاور دقف ىراخبلا مامإلا
 حصفلا ىف هركذ دقف رجح نبا امأو , مكنعضرأ ىتاللا مكتاهمأوإ» باب حاكتلا
 نع قازرلادبع هاورو « ناملا ىنأ نع ىلهذلا قيرط نم ىليعامسالا هاور هنإ : لاقو
 , ةرخآلا ىف حلاصلا لمعلا هعفني دق رفاكلا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا ىفو : لاقو رمعم

 لمع نم اولمع ام ىلإ انمدقو# : ىلاعت هللا لاق « نارقلا رهاظل فلاخم هنكل

 نم ركذي ملو ةورع هلسرأ لسرم ربخلا نأب الوُأ بيجأو . «اروشنم ءابه هانلعجف
 « هيف ةجح الف مانم ايؤر ربخلا ىف ىذلاف الوصوم نوكي نأ ريدقت ىلعو « هب هثدح
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 نم اصوصخم ملس و « هب جتحي الف دعب ملسأ كاذ ذإ نكي مل اهار ىذلا لعلو
 ىلإ تارمغلا نم لقتف هنع ففخ هنأ مدقت 5 بلاط ىبأ ةصق ليلد كلذ

 نوكي ال مهنأ هانعمف رافكلل ريخلا نالطب نم درو ام : ىقبيبلا 'لاقو « حاضحضلا

 ىذلا باذعلا نم مهنع ففخي نأ زوجيو « ةنجلا لوخد الو رانلا نم صلختلا مه

 . تاريخلا نم هولمع امب رفكلا ىوس مئارجلا نم هوبكترا ام ىلع هنوبجوتسي

 الو مهامعأ مهعفنت ال رافكلا نأ ىلع عامجالا دقعنا : لاقف ضايع امأو

 . ضعب نم اباذع دشأ مهضعب ناك نإو , باذع فيفخت الو معنب اهيلع نوباثي

 اميف كلذ نم دروام عيمج نإف ؛ ىقبيبلا هركذ ىذلا لاّتحالا دري ال اذهو : تلق

 : ىبطرقلا لاقو ؟ هفيفخت نم عناملا امف رفكلا ريغ بنذ امأو « رفكلا بنذب قلعتي
 انه : ةيشاحلا ىف رينملا نبا لاقو « هيف صنلا درو نميو اذهب صاخ فيفختلا اذه

 نأ ةعاطلا طرش نأل « هرفك عم رفاكلا ةعاط رابتعا ىهو لاحم امهادحإ : ناتيضق
 . رفاكلا نم دوقفم اذهو . حيحص دصقب عقت

 هليحي ال اذهو ىلاعت هللا نم الضفت لامعألا ضعب ىلع رفاكلا ةباثإ : ةيناثلا

 زوجيو « ةيتعم ةبرق ةيبوثل بهل ىبأ قتع نكي مل كلذ ررقت اذإف « لقعلا
 فيقوتلا كلذ ىف عبتملاو .« بلاط ىلأ ىلع لضفت اك ءاش امب هيلع هللا لضفتي نأ
 . اتابثإو ايفن
 وحنو هل ربلا رفاكلا نم عقو نمل اماركإ روكذملا ليضفتلا عقي نأ اذه ةمتتو : تلق
 ١45( ص 4 ج ىرابلا حتف) ها . ملعأ هللاو . كلذ

 امل هنأل : اقلعم لاقو « ةيابنلاو ةيادبلا ىف هاور دقف ريثك نبا ظفاحلا امأو
 كلذب ىزوجف « هتعاس نم اهقتعأ هللادبع نب دمحم هيخأ نبا داليمب ةببوث هترشب

 . (555 ص ١ ج) ريثك نبال ةيوبنلا ةريسلا نم ها . كلذل

 هاور دققف لوصألا عماج بحاص ىناييشلا عبيدلا نب نمحرلادبع ظفاحلا امو
 ليَع ىبنلل ةمارك وه امنإ هنع باذعلا فيفختف : تلق» : اقلعم لاقو هتوس ىف
 اهيف اوعنص ام طبخو# : ىلاعت هلوقل , قتعلا لجأل ال بلاط ىنأ نع ففخ اي

 . (174 ص ١ ج) ةويسلا ىف زاونألا قئادح' نم ها . ( «نولمعي اوناك ام لطابو



 . (756 ص 9 ج) ةنسلا. حرش يف هاورن دقف .ىوغبلا ظفاحلا امأو

 : ليق : ىرماعلا هحراش لاقو « لفاحملا ةجبب ىف.هاور دقف رخشألا مامإلا امأو
 عنام ال : ليقو . هببسب بلاط ىنأ نع ففخ ام هم هل اماركإ هب صاخ اذه

 4١(. ص ١ ج) ةجببلا حرش نم ها . اخ لمع رفاك لك نع باذعلا فيفخت نم

 ماشه نبال ةبوبنلا ةريسلا حرش ىف فنألا ضورلا ىف هاوو دقف ليهسلا امأو
 نع هبذ بلاطابأ هانخأ عفن ا رانلا ف وهو كلذ هعفنف : ربخلا لقن دعب لاقو

 نأ بلاط ىلأ باب ىف مدقت دقو « اباذع رانلا لهأ نوهأ وهف ُهَْيَع هللا لوسر

 فالخ الب طبحم هلك رفاكلا لمعف الإو , باذعلا نم ناصقن وه امنإ عفنلا اذه

 . ١55( ص ه ج) فنألا ضورلا ها . ةنج هب لخدي الو هنازيم ىف هدجي ال : ىأ

 اد 3

 55 .” ه1/ -ه



 ثحبلا لصاح

 « ريسلا بتك ىفو ثيداحألا بتك ىف ةروهشم ةصقلا هذه نأ لصاحلاو

 ىف اهلقن ىراخبلا نوك اهقيثوت ىف ىفكيو ,« نودمتعم نوربتعم ظافح اهلقنو

 ىلإ لصت الو لوبيقملا ةرئاد نع جرخت ال اهنإف تالسرملا»و تاقلعملا ىتح

 ىنعم نوفرعي نيذلاو حلطصملاو ثيدحلاب نولغتشملا ملعلا لهأ هفرعي اذهو « دودرملا

 . حيحصلا ىف تءاج اذإامهمكح نوفرعيو ٠ لسرملاو قلعملا

 اهحورشو قارعلاو ىطويسلا ةيفلأك حلطصملا بتك ىف كلذ تئش نإ رظناف
 قلعملا نم حيحصلا ىف ام ةميق اونيبو ةلأسملا هذهل اوضرعت مهنإف ىوارلا بيردتو
 . نيققحملا دنع لوبقم كلذ نأو لسرملاو

 ىف ءاملعلا اهركذي ىتلا تاماركلاو لئاضفلاو بقانملا نم ةلأسملا هذه نإ مث

 ءىش ركذ انل نكمأ امل ذاشلا طرشلا اذه طارتشا ىلإ انبهذ ولو « هيلع حلطصملا

 نيذلا ظافحلا بتك دجت كنأ عم ةئعبلا دعبو ةئعبلا لبق هَ ىبنلا ةيس نم

 هركذ زوج ال امو زوجيام انفرع مهنم نيذلاو « لوعملا مهعينص ىلعو ةدمعلا مييلع

 نع ذحخأ امو ليسارملاو تاعوطقملاب ةءولمم مهبتك دجن فيعضلا ثيدحلا نم

 اذه ىف هركذ زوجي امم كلذ نأل هع هللا لوسر صئاصخ ىف مههابشأو ناهكلا
 . ماقملا

 نم اولمع ام ىلإ انمدقوإل : هلوق ضراعي ربخلا اذه نا : لاق نم لوق امأ

 . اقباس مهنع هانلقنو ءاملعلا هلاق امب دودرم لوق اذهف «اروثنم ءابه هانلعجف لمع

 رافكلا لامعأ نأ ىلع لدت ةيآلا نأ وه ماقملا اذه ىف مالكلا ريرحتو

 باذعلا مهضعب نع ففخي ال هنأو ؛ باذعلا ىف ءاوس مهنأ اهيف سيلو اهيلإ رظني ال
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 نأ هيف سيلو رافكلا مومع ىف هنإف « ضايع هاكح ىذلا عامجالا كلذكو

 ىلاعت هللا لعج اذهو هولمع لمع لجأل مهضعب نع باذعلا ففخي ال ىلاعت هللا

 . اهنم لفسألا كردلا ىف نوقفانملا»و « تاكرد منهج

 صنلا ةفلاخم عم عامجإ حصي الو , حيحصلا صنلا هدري عامجالا اذه نإ مث

 ةبلطلل مولعم وه 5

 تعفن له : لفس هلي هللا لوسر نأ حيحصلا ىف تبث هنإ كلذو
 نم تارمغ ىف هتدجو : لاقف ؟ كنع عفاديو كطوحي ناك هنإف ءىشب بلاط ابأ

 . ثيدحلا . اهنم حئاضحض ىلإ هتجرخاف « رانلا

 نم هّتكيَع ىبنلا هجرخأو هع ىبنلا نع هعافد هعفن دق بلاط وبأ وه اه

 . اهنم حاضحض ىلإ رانلا تارمغ نم كلذ لجأ

 لدي ثيدحلاو « هيف ركنم ال اضيأ بابلا اذه نم بحل ىنأ نع فيفختلاف
 .عامجإلا كلذكو . فيفختلا بجوي لمع مه نكي مل نميف ةروكذملا ةيآلا نأ ىلع

 فرصتي ُهُلَيَع ىبنلا نأ ىلع ةلالد ىأو ةلالد روكذملا بلاط ىلأ ثيدح ىفو

 . هنع عفادو هب قلعت نمل عفشيو ةرخآلا رومأ ىف ةمايقلا موي لبقو نآلا

 اذه نإف « مكح اهب تبشي ال مانم ايؤر ربخلا اذه نإ : لاق نم لوق امأو
 . اهييغو ةيعرشلا ماكحألا نيب قرفي ال - باوصلل هللا هاده  لئاقلا

 ذحأ زوجي له : ءاهقفلا نيب عقاو فالخلا نإف ةيعشلا ماكحألا امأ
 . ؟ ال مأ ماخلا ىف هع هللا لوسر ايؤرب رابخألا حيحصتو ماكحألا

 . اقلطم هيف ءىش ال بابلا اذه ىف ايؤرلا ىلع داتعالا نإف اهريغ امأو

 هللا لوسر ةثعب لبق ةيلهاجلا لهأ ايؤر ىف ءاج ام اوركذو ظافحلا اهيلع دمتعا دقو

 بتكو . داسف نم هيلع مه امو كرشلا ىلع ىضقيس هنأو « هروهظب ةرذنملا هع
 . اذهب ةءولمم ةنسلا
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 نم عنام ال فلا تاصاهزالا نم اهودعو ةوبنلا لئالد باتك اهتمدقم ىو

 . اهوركذ ال كلذ ال ولو « ايؤرلاب اهنأش ىف لالدتسالا

 مكح اهب تبشي الو ةجحب تسيل اهنإ : سابعلا ايْؤر نأش ىف لئاقلا لوقف
 « ريغ ال ليوبتلا هب دارملاو . مهريغو ظافحلا نم ةمئألا لمع نع جورخ ء ربخ الو

 . هلل رمألاو قحلا نع ثحابلا نأش نوكي اذكه امو

 رافكلاو ء رفكلا لاح ىف سابعلا وه ربخلاو ىنارلا نإ : لاق نم امأو
 ءهيف ملعلل ةحئار ال , دودرم لوق اذه نإف مهرابخأ لبقت الو مهتداهش عمستال

 ىهه امنإو  اقلطم ةداهشلا باب نم ايؤرلا نأ دحأ لقي مل هنأل كلذ « لطاب وهو
 ةزجعم نارقلا ىف ىلاعت هللا ركذ لب « ناميإ الو نيد اهيف طرتشي الف ريغ ال ةراشب

 . اقلطم ايوامس انيد فرعي ال ىنثو وهو رصم كلم ايؤر نع مالسلا هرلع فسوي
 هلضفو مالسلا هيلع فسوي ةوبن لئالد نم ةيمانملا هتيؤر ىلاعت هللا لعج كلذ عمو

 ايؤر اهنال ىلاعت هللا اهركذ امل ءىش ىلع لدي ال كلذ ناك ولو , هتصقب اهنرقو
 . راكنإلا ىف الو دييأتلا ىف ال اهيف ةدئاف ال ىنثو كرشم

 هل راذنإ هيف ام كلذ ىف ىريو مانملا ىف ىللاعت هللا ىري رفاكلا نأ ءاملعلا ركذ اذهو

 . عيرقتو خيبوتو

 لاح ىف كلذ ىأر سابعلا نإ : لئاقلا لوق نم بجسععلا لك بجعلاو

 ىلع لدي لوقلا اذه نإف « مهرابخأ لبقت الو مهتداهش عمست ال رافكلاو « هرفك

 لمحت اذإ هيغ وأ ىناحصلا نأ حلطصملا ىف ررقملا ذإ ثيدحلا ملعب ةفرعملا مدع

 . هب لمعو «هنع كلذ ذخأ همالسإ دغب كلذ ئور مث هرفك لاح ىف ثيدحلا

 . ملعلا نع لوقلا اذه بجاِص دعب .فرعتل حلطصملا بتك ىف كلذ ةلئثمأ رظناو
 . هفقتي ال اميف لويخدلا. ىلع :ضرتعملا. لمح يذلا .وه ىوحلا انإو

 اي ا

 تكقعم



 ةقالخلا

 انموهفم نيبن نأ انببحأ ىتلا لئاسملا هذه نع هتباتك انل.رسيت ام اذهف دعبو

 . اهيف هارن ىذلا

 بيصأ رشب ىننإف كلذ ريغ ناك نإو . هلل دمحلاف اباوص كلذ ناك نإف

 نع قطني ال ىذلا موصعملا ديسلا الإ هيلع دريو هنم ذخؤي انم لكو « ءىطخأو

 هللاب ذوعأو , ماصخلاو لادجلاو ءارملا نم هللاب ذوعأو . ىحوي ىحو الإ وه نإ ىوهلا .
 رشو ءوس لك نم هللاب ذوعأو . عشخي ال بلقو عمسي ال ءاعدو عفني ال ملع نم

 . هب رقأ امب رقأو « ُهُدَْع هللا لوسر هنم أربت ام أربأو « ةعدبو كرشو ءالبو

 ىف هللاب انمّوم ادحوم املسم هيلع تومأ ىتح هيلع ىنتبثي نأ هللا لأسأو

 هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي نيذلا نيدحوملا نينمؤملا نيبو هللا دالب

 هعابتأو هباحصأ كلذ ىلع راسو , ُهُليَع هللادبع نب دمحم اهب ءاج نأ ذنم

 ةملئأ لظ ىف « نيعمجا مهيلع هللا ناوضر حلاصلا فلسلا ةمئأ نم مهعابتأو

 ىلإ مهيديأب ذخأو قحلا ةرصنل هللا مهقفو دجامألا اهنماكح نم ريخلا ةاعدو ديحوتلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « دابعلاو دالبلا ريخ

 . نيعمجأ هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 . ايهذم ىكلاملا سابع نب ىولع نب دمحم همفب هلاقو هملقب كلذ بتكو

 نيمرحلاب ملعلا مداخ . هنع هللا افع ابسن ىنسحلا « انطوم ىكملا ةديقع ىفلسلا

 ىفطصملا ةرجه نم ١504 ةنس لوأ عيبر ىف ةمركملا ةكمب اريرحت . نيفيرشلا

 . ملسو هيلع هللا ىلص

 .. ىلاعت هللا دمحب مت

 ا اج

 داككأ-





 0 ةديقعلا ىف ثحابم لوألا بابلا

 0 ريفكتلاب ةفزاجملا نم ريذحتلا

 0 ل باهولا دبع نب دمحم خيشلا فقوم

 0 رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابس
 0 قولخملا ماقمو قلاخلا ماقم

 0 هيزنتلا ىانتال نيماقملا نيب ةكرتشم رومأ

 0 هلامعتساو ىلقعلا زاجملا

 0 ع نايبالاو رفكلا سايقم ىف ةيزاجملا ةبسنلا ةظحالم ةرورض

 0 بدألاو ةدابعلا نيب ميظعتلا

 0 ةيكرشلا ةطساولا

 0 روزلا بوث
 0 ةعدبلا تسئبو ةعدبلا تمعن نيب

 0 ع ع ةيوغللاو ةيعرشلا ةعدبلا نيب ىرورض قيرفت

 0 ةيعرشلاب لمعلا ىلا فوصتلا ةمئا ةوعد
 ءءء فاه ماء اة دءاف ام دمام مالم ام ماء م ملل ةرعاشالا ةقيقح ةقيقح

 00 ا ا ا لسوتلا نم هيلع قفتملا

 0 لسوتلا نم نوملسملا هيلع ام ةلدا
 0 ا هدوجو لبق لو ىبنلاب لسوتلا

 0 ع ع ع ع مدا لسوت ثيدحل دهاوش

 00 ةيصوصخلا هذه ىنعمل ةيميت نبا حيحصت

 0 هعابتأ لوقع نع باغ ةيميت نبا ىأرل مهم ليلحت

 ها ده د. او ا. م ا.ه
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 ةحفصلا ا عوضوملا :

 ا 0 ا ا ا ع لَك هب دوهيلا لسوت

 يف ل ل لل م ا م ل م م م مة ماء هر مام م م ملف هتافو دعبو هتايح ىف أك ىبنلاب لسوتلا

 نر 0 ا ا ةمايقلا موي تاضرع ىف لك هب لسوتلا

 اق 0 . . . . .ةيميث نبا خيشلا ةقيرط ىلع لسوتلا ةيعورشم

 ةصاخ ِةَو ىبنلاب لسوتلا ةيعورشم
 وا ا ل ع ع ع 0. ةيميت نباو لبنح نب دمحأ مامإلا دنع

 الط م م م م م ع ا لل ىناكوشلا مامإلا دنع لسوتلا زاوج
 قل للم لم م م م م م م مة مم لسوتلا زاوجب لوقي باهولا دبع نب دمحم خيشلا

 مقل ا... 60000000000000 ممل نيلسوتملا رفكي نمع أربتي باهولا دبع نب دمحم خيشلا

 ق3 ل.ل م م م ا مة م ءءء مة ة م م ءءء م م علق لِ هراثأب لسوتلا

 0 ا ع ع ءايبنألا راثآب لسوتلا

 قه ا... 00000020 0مم ممم مة م لف نيحلاصلاو ءايبنألا قحو ةقحب هك ىبنلا لسوت

 مكة. ل مل ملء ل مم لمة مة لامة ميلف نيلئاسلا قحب ٍهلَط ىبنلا لسوت

 هذ 00 ا ا ا ا ةشئاع ةديسلا داشرإب لي ىبنلا ريقب لسوتلا

 مق 00مل هنع هللا يضر رمع ةفالخ يف كي ىبنلا ربقب لسوتلا
 ل ةماميلا موي - كي هب نيملسملا لسوت
 4١ ...0060 606060660606 م ممم امنع هللا يضر - سايعلاب رمع لسوت ىنعم

 46 .. 606006060666666 2626 6006م م مة مة منب لسوتلا يف ىبتعلا ةصق

 دما ا 45 ىبنلا كابش ىلع ىبتعلا تايبأ

 نمي 0 ا ا ع ع ع ع ةصالخلا

 كر 0 ا ل ةدودرم ةهبش

 كك اننرعي ال اني الو انعمسي الإ ىهنا نأ ةلهجلا ضعب معز
 ]ل66 ثم امة مل م م مة معلم نيملسملا ةمثأ نم نيلسوتملا ءامسأ نايب

 ليي ةعافشلا لك ّىبنلا نم نوبلطي ةباحصلا
 لرحا 0 يمة مة ةن مة ممثف , غلا ةعافشلا تايآل ةيميت نبا ريسفت

 لقضاء الموف .اواماو . ماوه ءام ممم اة م مم م مثقف نيعتسن كايإو دبعتن كايإ

 339 اعلن طم ملح ع . . 6# ىبنلل بلطلاب هجوتلاو ةناعتسالا



 عيبضوملا
 ةلمملل نايسنلا وكشي  هنع هللا يضر - ةريره وبأ

 0 انذالمو انتمصعو اننكر وه لكك ىبنلا
 ةلم ممل تابركلا فشاكو تاريخا لعاف ةزمح

 00 ا ا ا ةلطاب ىوعد

 مم ؟ كرش هللا الإ هيلع ردقي ال ام بلط له
 .. هللاب نعتساف تنعتسا اذإو هللا لأساف تلأس اذإ

 0 ع هللا لأساف تلأس اذإو

 0 ا ا ع يب ثاغتسي ال هنإ

 هلام مما مة ممم ممم مم مة ثا ةثثف بابلا اذه يف تدرو ةلمعتسم ظافلأ

 اهنأ اومعز ينل ظافلألا هذه نم باهولا دبع نب دمحم خيشلا فقوم

 م6 ماد. ده دو د. دقاق او ا .اف اق او ثادق ا. او .اهأه لالض وأ كرش

 ةقيقحو لَك ينلا صئاصخ نايب اهيفو ةيوبن ثحابم يناثلا بابلا

 . . . . ةيخزربلا ةايحلا ةقيقحو ةيرشبلا ةقيقحو ةوبنلا
 ...:.... اهم ءالعلا فقومو ةيدمحملا صئاصخلا

 ءلم مة م م ا م م م م م م م ع م ع عم ةيوبنلا صئاصخلاو ةيميت نبا

 0 شرعلا ىلع كك يبنلا سولجو ميقلا نبا خيشلا

 0 ا ةبيجع صئاصخو عانقلا فاشك

 ؟ دلي 4 يناربأ تن نوكتال فيكف تاهمألا مادقأ تحت ةنجلا

 0 كلو هديب ةنجلا لوخدل كوكص
 لق امام هنا لم مم مف م اة فار ةاقاف اء اة فاقت ينورطت ال

 مالسلاو ةالصلا مهيلع هاما نكلو رشب ءايبنألا

 ءق امم م م نانا ف م م ماء ماء م مث ء يعم كربلا موهفم

 ةق امم اء مة م م مالم - هنع هللا ىضر  رهاز ريخ

 0 دي يبنلا مدب كربتلا

 00 عوضوملا اذه يف ءاملعلا لاوقأ

 0 لَك هللا لوسر سم نم دي ليبقتب كربتلا
 0 لي هتبجب كربتلا

 ه0 6م مادو عاف هو هاو اةاولاه

 ٠.60 6م و ع. م اع م اواو ةاوأاو

 ٠ هاه و ده اه او .٠ و ام هاهو

 ٠060 6096 همه هما. هاه هم هامه

 ٠ ع فاه و ها. هاف ا. اه وله

 6 هاو او ده اهو هاو هالو

 م6 د٠ ادمادو ا. ا. و اواو اه هله

 م اماه دو ادم و هاو عاق ا ىاهأاف

 ما. ده ده درو م ا. ماه ىو د. ا.ه

 ه6 د. ام عا. دو م اقأاو .اهأاف



 ةحفصلا عو ضوملا

 ليزر 0 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع لَك هدي هتسم اهب كربتلا

 #١ ل م لم هيف لص دجسمو و يبنلا حدقب كربتلا

 #١ ل ل م م م م م م م م م م م م لم لَك يبنلا مدق عضومب كربتلا

 #١ ل م م م م م م م م م م م م مة مة م منت ةكرابم رادب كريتلا

 ١9/5 ..ل للم م م م م م م م م مة م علم لكي هللا لوسر ربنمب كربتلا

 لملإ 00 لكي - فيرشلا هريقب كربتلا

 ١/6 م م م ع ع م نيقباسلا ءايبنألاو نيحلاصلا راثأب كربتلا

 لني 0 لَك لوسرلا ةكرب يف نحن

 ليل . هديؤي ىبهذلا ظفاحلاو كربتي دمحأ مامإلا
 لنا ا ا ا ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ةصالخلا

 آمل ملم م م م م م مة ملف خلا ةيوبنلا ةرايزلا ةيعورشم نايب اهيفو ةفلتحم ثحابم ثلاثلا بابلا

 ام] .. ل66 ل م ل ل م م م م م م م ءءء ممم ةيقيقح ةايح ةيخزربلا ةايحلا

 لرب 0 0 ةيخزربلا ءايبنألا صئاصخ

 لال ا ىرخأ تادابعو مهروبق يف ءايبنألا ةالص

 1١854 060666666666606 00 00 6 م ءءء ة مثت ِةلِلَج دمحم انيبنب ةصاخ ةايح

 للي ا ا عئاقولا هذحل ةيميت نبا دبيأت

 لا 0 مالسلاو ةالصلا هيلع ءايبنألا ريغل تاماركلا هذه ضعب توبث

 99 ا ا ل م م م م م م م مم ممم ممم مة لق لاحرلا دشتال

 "ا ل م علل ةيميت نبأ خيشلا رابتعا يف دجسملا ةرايز يه ربقلا ةرايز

 ملاس دمحم ةيطع خيشلا ةمالعلا قيقحت , ديفم قيقحت

 ؟تا م ا م م م م م مم م مة ل مم معة مت نايبلا ءاوضأ ةلمكت بحاص

 3؟16 0 ا م م م م م مة م نة ةةةة مم مم مة ثبت ةرايزلاو كلام مامإلا

 نا ا ع مهريغو ةليانحلا دنع لك يبنلا ةرايز بابحتسا

 551 ل ل م م م م م ممم ممم ممن ةيفلسلا ةيوبنلا ةرايزلا

 53715 ا م ا م م م م م م م مة لل ةيوبنلا ةرايزلاو ميقلا نبا خيشلا

 #7 ا ا ا ا ا م م ل م م مة مم مة مة مم ة ةملف فيرشلا يوبنلا ربقلا

 7191 1 م م م نم ل ما ءءء مة م م ف ةيميت نبا خيشلا ىأر



 00 ربقلا دنع ءاعدلا يف باهولا دبع نب دمحم خبشلا ىأر

 00 لبنح نب دمحأ مامإلا ىأر
 0 ةينثولاو كرشلا نم ظوفحم ىوبنلا ربقلا

 هةية ل اهترايزب كربتلاو ةينيدلا دهاشملاو ةيوبنلا راثآلا ىلع ددرتلا

 ةيمل مالسلاو ةالصلا مهيلع  نيقباسلا ءايبنألا راثآب نآرقلا ءانتعا

 0 كك يبنلا متاخ ىلع نيدشارلا ءافلخلا ةظفاحم

 هلم 25 ىبنلا دنع تناك ةبرح ىلع نيدشارلا ءافلخلا ةظفاحم

 0 كك هعضو هنأل سابعلا بازيم ىلع باطخلا نب رمع ةظفاحم

 ةما مم ءاءام مة م ملف راثآلا عم هدحو نكي ملرمع نبا

 00 ةميدقلا راثآلاو سابع نبا

 0 ةيوبنلا راثآلا ىلع رمع ةريغ

 هيلع ف اهل ةيملع ةساردب مايقلاو ةيوبنلا لاعنلاب مامتهالا
 0 ع راثآلاب ةكلمملا ماهتها

 0 طيطختلاو مدهلا عيراشمو راثآلا

 0 فيرشلا دجسملاو ةيوبنلا ةرجحلا
 ةلعمل ةيوبنلا ةرجحلا نأش يف باهولا دبع نب دمحم خيشلا ىوتف

 .... باهولا دبع دمحم خيشلا يأر يف ءارضخلا ةبقلا

 زيزعلا دبع نب دهف كلملا ةلالج ةلاسر نم ةيوبنلا راثآلا ىلع ةظفاحملا

. 

 -ا[كا/-

 ه6 د. و دم اع ماو م ا.ه

 ما 6 ا. ماه ا. و هاه ىو

 همه د6 هاو ده د. دوا. هم اهو

 ه ده هاو ا. و اواو او م١

 هاف د. ام او اه ها هاف ا.ه

 ٠ ه .٠ م ماو ا. اه اه مه

 هه هاف و د. دة. اق ا. مله

 .٠ ها ادع او ادهم هو هاه هاولاو

 هاه د. ده دو دو د. ا. افاوله

 ٠ ده هو و افاق. هه ها اهله

 .ه هع هاو اد. اع هاف ها ولو

 ه6 د. هوو و دو ا. ده اوله
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